1933.
EEN WOORD VOORAF.
Onze gewoonte getrouw, willen wij den nieuwen jaargang van
ons maandblad openen met eenige woorden te richten tot onze
leden. Nog slechts weinige dagen en het jaar 1932 behoort weer
tot het verleden. Het is ons een genoegen te mogen constateeren,
dat de N.V.v.V. ,,Succulenta” het crisisjaar 1932 op glansrijke wijze
is doorgekomen. Het ledental is, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, werkelijk op zeer bevredigende wijze toegenomen.
De gunstige stand onzer financiën maakte het mogelijk extra-dikke
maandbladen uit te geven, met als eindresultaat een boekdeel van
niet minder dan 316 bladzijden. Teekenend is, wat de Redactrice
van het Amerikaansche tijdschrift ,,Desert” naar aanleiding van
het Augustus-no. 1932 van ,,Succulenta” schreef: ,,Te oordeelen
naar het aantal bladz. (± 30) en advertenties (aardig wat!) schijnt
de wereldmalaise geen vat op de N.V.v.V. te hebben”.
Wat ons maandblad betreft, hebben wij dit afgeloopen jaar
niet over gebrek aan de noodige kopij te klagen gehad. Integendeel, wij kregen meer bijdragen toegezonden, dan wij konden
plaatsen, zoodat verschillende stukken voor den nieuwen jaargang
moesten blijven liggen. Over den inhoud van ,,Succ.” zijn als
altijd de meeningen nogal verdeeld, Het is en blijft een moeilijke
opgave het een ieder naar den zin te maken. Wij zullen er
zooveel mogelijk naar streven een ,,elck wat wils” te geven. In
het bijzonder mochten wij dit jaar blijken van waardeering ontvangen van de zijde onzer Zustervereenigingen in het buitenland.
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Aan allen, die zich gedurende het afgeloopen jaar op eenigerlei
wijze hebben verdienstelijk gemaakt, door het aanbrengen van
nieuwe leden, het. schrijven van artikelen voor ,,Succ.” en anderszins, betuigen wij hierbij onzen welgemeenden dank. En een
woord van hulde aan Redacteur Duursma is hier zeker op zijn
plaats! Buitenstaanders hebben geen idée, wat een werk er aan
de redactie van ons maandblad vastzit! De samenstelling van
een no. van ,,Succ.” kost soms heel wat hoofdbreken.
Al zal het ledental met 1 Januari in sterkte zijn afgenomen (het
spreekt vanzelf, dat ook de N.V.v.V. dit jaar eenige extra veeren
zal laten), zoo kunnen wij toch het jaar 1933 met vertrouwen
tegemoet gaan. Maar wij doen een beroep op Uw aller steun
en medewerking, opdat wij aan het einde van dit nieuwe jaar
even tevreden gestemd zullen zijn als thans.
Tot slot wenschen wij al onze leden en vrienden, alsook
onze buitenlandsche Zustervereenigingen een in alle opzichten gelukkig jaar 1933.
To all our Members and Friends and also our Sister
Societies in foreign countries we send our very best wishes
for a happy and prosperous New Year.
sowie
Wir wünschen unsren Mitgliedern und Freunden,
unsren Schwestervereinen im Auslande ein recht glückliches
Neujahr.
Namens het Bestuur,
CHR. DE RINGH, Voorzitter.
M. C. KARSTEN, Secretaresse.
UIT ENGELAND.
To our dutch Friends.
Greetings from the ,,Cactus and Succulent Society of Great
Britain” to its Elder Sister in Holland.
To all Officers and Members of the ,,Netherlands Society of
Succulent Collectors” we send our heartiest good wishes for the
New Year: may your Society continue to flourish and progress.
V. HIGGINS.
Editor of The Cactus Journal
for the ,,Cactus and Succulent Society of Great Britain”.
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Vertaling: Aan onze Hollandsche Vrienden. De groeten van
de ,,Cactus and Succulent Society of Great Britain” aan haar
oudere Hollandsche Zuster. Aan alle Bestuursleden en Leden
,,Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars” zenden
wy onze hartelijkste gelukwenschen met het Nieuwe Jaar.
Moge Uw Vereeniging zich in een voortdurenden groei en
bloei verheugen.
V. HIGGINS,
Redactrice The Cactus Journal,
namens de ,,Cactus and Succulent Society of Great Britain”.
ECHINOCACTUS GLADIATUS. S. D.
Onder de groep Echinocactussen, welke bijeengebracht zijn in
de afdeeling Stenogonii , bij de liefhebbers beter bekend als de

Echinocactus gladiatus.

26 Mei ‘32.
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scherpribbigen, zijn niet veel soorten welke betrekkelijk vroeg
bloeien, Echinocactus coptogonus ; violaciflorus en zacatecasensis
vormen in dit geval de gunstige uitzondering, terwijl de overige
soorten meerdere jaren noodig hebben, eer zij hun bloemen vertoonen. Dit zal wel een der oorzaken zijn waarom deze planten
zoo weinig in de verzamelingen der liefhebbers worden aangetroffen. Er is echter nog een tweede reden en wel deze; de
onderlinge verschillen bij vele soorten zijn zoo onbeduidend, ze
zijn zoo varieerend en in het aantal der ribben èn in de bedoorning, dat het uiterst moeielijk is bij niet bloeiende planten de naam
te bepalen.
Wanneer wij dan ook lezen, dat voor de hierbij afgebeelde
Echinocactus gladiatus het aantal ribben als ± 27 wordt opgegeven, stemt dit niet overeen met de werkelijkheid. Ja, een 4 à
5 jaar terug, toen de plant veel kleiner was, ging die telling wel
op, doch allengs ontstonden er meerdere ribben zoodat de plant
er nu 34 bezit. Overigens komt de beschrijving der doornbundels
en bloem zeer goed met de werkelijkheid overeen. Al zijn het
nu niet bepaald goede bloeiers, toch mag in geen verzameling een
vertegenwoordiger van deze afdeeling ontbreken, want vooral in
het voorjaar, als de nieuwe groei begint, zijn deze planten verrukkelijk schoon.
Zwollerkerspel, Oct '32.
F. V.

PILO- EN CEPHALOCEREUSSEN GEKWEEKT IN
DE KAMER
door
Pfarrer BERTRAM, Bindersleben bij Erfurt.
Deze haarzuilen en pruikkaktussen mag men gerust de élite,
de adel noemen van de wijdvertakte, nu duizenden soorten en
vormen tellende kaktusfamilie, Om verschillende redenen: Voorname heren zijn het, die in hun geboorteland al bij het kiezen
van hun woonplaats een aristokratiese afkeer toonden van een
onwillekeurige, niet met hun stand overeenstemmende kruising en
van een te grote vermeerdering van de in hun oog proletariese
eigenschappen van vele soorten. Maar ook in andere opzichten
zijn het ongenaakbare heren, onderling zo nauw verwant, systematies zo aaneengeschakeld, gelijk de stambomen van adellike
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personen in elkaar groeien, dat de geleerde, die ze bestudeert,
dikwijls haast geen grenzen meer trekken kan, De opvattingen
van de kenners lopen uiteen en zo komt er voor ons, liefhebbers,
meer verwarring in de namen dan duidelikheid. Wie bijv. met
het oog daarop het standaardwerk van de beide Amerikanen
Britton en Rose bestudeert, zal het dan eerst goed inzien, hoe

Pilo- en Cephalocereus-collectie Pfarrer Bertram.
(Foto v. d. Schrijver)

jammer het is, dat een zo scherpzinnig onderzoeker als Alwin
Berger ons te vroeg ontrukt is.
Wij willen hier echter helemaal geen kwaad van de kaktusadel
spreken, neen, juist andersom. Wij willen juist dat aanwijzen,
wat wij met ons woord adel uitdrukken. In ‘t kort, het is deze
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uitgezochte schoonheid, waarvan we nooit te veel krijgen, die
ons nooit oververtadigt, die onze oogen steeds weer met nieuwe
bekoring bindt; die pracht, waarmee ons in de Pilo- en Cephalocereussen een heel bizonder geschenk van de wondere natuur
aangeboden wordt.
Ver van onze Noorse winter en zijn onbestendige weersgesteldheid, ver van onze zoo korte zomertijd en de zoveel langere
periode van schaars daglicht, daar waar de zon met zijn konstante

Een groepje aristokraten.

(Foto Pfarrer Bertram).

warmte maar heel kleine regenperiode moet wijken, daar waar
dauw, zee en bossen de lucht voldoende vochtig houden, daar in
de tropiese en sub-tropiese streken van Amerika is het vaderland
van onze behaarde en gepruikte sukkulenten. Hun harig kleed
hebben ze daar juist noodig. Ze moeten zich er mee beschermen
tegen te sterke bestraling der ton, ze moeten hun top, die zo
weinig verdragen kan, beveiligen tegen te heftige regenval: het
helpt de verdamping te verzwakken, dus de in het lichaam op-
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gespaarde watervoorraad in een langdurige droge tijd spaarzaam
te verbruiken, een zekere vochtige frisheid in het lichaam te behouden, misschien ook wel bij sommige soorten door haren en
stekels water aan het binnenste toe te voeren.
Waar in Europa het klimaat dat van hun vaderland nabij komt,
bv. in Zuid-Europa in de Franse en Italiaanse Rivièra, willen
vele soorten in de vrije lucht en in de volle grond groeien, want
hier vinden ze hun levensvoorwaarden vervuld, nl. zon, vochtige
lucht, gelijkmatige temperatuur, beschutting tegen al te heftige
wind, geen strenge nachtvorsten. Een uit het heetste deel der
aarde afkomstige soort, als bijv. de zo bekende Grijsaard bloeit
bij ons wel niet, evenals vele andere, die we ook alleen maar
kweken, omdat hun lichaamsvorm zo dekoratief is. Daarentegen
vinden we dikwijls zulke lievelingen uit onze verzamelingen als
bijv. Piloc. Celsianus, ten Z, van de grenzen, die de vijgeboom
trekt, volop in bloei of met rijpe zaden.
Hieruit kunnen we nu afleiden, hoe wij deze kaktusadel in onze
noordelike streken behandelen moeten, Het is een wijd verbreide
dwaling, dat deze beide soorten ook bij de zorgvuldigste verpleging
bij ons toch niet kunnen groeien, of dat ze alleen geënt een poosje
in ‘t leven zijn te houden. Men heeft wel dikwijls onbevredigende
ervaringen met houdbaarheid, goed groeien, schoonheid van de
nieuwgroei der importen, evenals bij andere kaktussoorten, maar
men mag niet alle beoordeelen naar de juist in dit opzicht zo
lastige Grijsaard. We geven graag toe, dat oudere importen zich
in ‘t algemeen niet gemakkelik akklimatiseeren, maar daarvoor
vinden we in het opkweken uit zaad een beste plaatsvervanger.
‘t Is alweer de Grijsaard, die glansvol bewijst, hoe zulke zaailingen
zich gemakkelik aan onze omstandigheden aanpassen. Als men
zaailingen met importen vergelijkt, dan winnen de laatste, juist
door hun groei in ‘t zonnige vaderland. het door een veel rijkere
haartooi en sterkere doorngroei, Men ente de zaailingen, als ze
nog niet grooter dan een erwt zijn, op de top van één- of
tweejarige zaailingen (C. Spachianus, Jusbertii, peruvianus e. a.).
Ze groeien dan niet alleen wel vijfmaal zo vlug, maar ook de
ontwikkeling der haren wordt veel beter. Daarna nog eens omenten en dieper enten en later weer op een sterkere onderstam
geeft later gelegenheid om de plant te laten bewortelen en op
zijn eigen voeten te zetten.
(Wordt vervolgd),
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HET LEEKENHOEKJE.
Als het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan en wij onze
pleegkinderen verzocht hebben dit jaar ons te verrassen met mooie
bloemen en een flinken groei, dan gaan wij welgemoed verder
alles te doen wat voor hun bestwil is.
De donkerste tijd ligt weer achter ons, langzaam maar zeker
krijgen onze planten meer licht en zonnewarmte, ofschoon de
temperatuur buiten nog wel eens een flink stuk onder het vriespunt zal komen. Het vorstvrij houden blijft dan ook onze grootste
zorg.
Het neemt niet weg, dat al vriest het, de zon haar invloed
doet gevoelen. Op een mooien zonnigen dag kunnen de planten
wel eens heel fijn besproeid worden met lauw water. Wat zien
ze er na zoo’n besproeiing weer fleurig uit, men zou geneigd zijn
dit iederen dag te doen, maar dit ontraden wij u toch, het zet
de planten tot groei aan en dit lijkt ons nu nog wat te vroeg.
Sommige planten kunnen iets meer vocht verdragen, zooals
Phyllo’s. Epiphyllums, Rhipsalissen, die gaan den bloeitijd tegemoet.
Andere planten tooals slangcactussen, klimmende Cereussen,
bebladerde Euphorbia’s, Aloe’s, Mesems en Crassula’s en vooral
Echinocereussen toonen het vanzelf wel, door zichtbaar indrogen,
dat ze dorst hebben.
Een verzamelaar, die al te royaal is met water geven kon wel
eens voor het feit komen te staan, dat de planten beginnen te
rotten, langs den grond of in den kop. De gezonde deelen worden
dan afgesneden, indien de rotting langs den grond begint en de
zieke deelen, als de rotting aan den kop begint. De snijwonden
zijn dan met houtskoolpoeder te bewerken en angstvallig wordt
er voor gewaakt dat er geen vocht op deze wond valt. In het
eerste geval kan het overschot, nadat de wond is opgedroogd,
weer opgepot worden en dan zal in ‘t voorjaar beworteling wel
volgen. In het tweede geval zullen zich in ‘t voorjaar wel nieuwe
stekken aanmelden, die dan later afzonderlijk opgepot kunnen
worden.
Mochten uw planten, doordat ze te dicht bij een verwarming
staan, bevolkt zijn met wolluis of roode spin, past u dan een of
ander bestrijdingsmiddel toe, onze advertentierubriek zal u wel
helpen.
Thans hebben wij één jaar ,,Het Leekenhoekje“ verzorgd, wij

- 10 -

vragen ons af ,,wordt er prijs op gesteld, dat wij er ook dit jaar
mede doorgaan?”
Al heeft dan ook deze rubriek tijd in beslag genomen, we
hebben ook nog tijd kunnen vinden, al is het bij nacht en ontij,
om onze planten te verzorgen.
Uit bijg. afbeelding kunt u zien wat te bereiken is met goede
verzorging.
De foto toont u van links naar rechts:
le rij : Crassula pyramidalis, Echinocereus pectinatus var. caespitosa, Crassula haemisphaerica, Haworthia truncata.
2e rij: Euphorbia meloformis, Gasteria sulcata, Sedum multiceps,
Haworthia Engleri.
3e rij: Echinocereus cirrhifer, Echinocactus Leninghaussii, Mamillaria clava.
4e rij: Mamillaria Wildii crist., Echinocactus Grüssonii, Kalanchoe
Kewensis, Mamillaria Camptotricha en Gasteria disticha.
NO. 2 van le rij, No. 1 en 3 van 2e rij en No. 2 van 4e rij
zijn zaailingen. Zij die de lange avonden wenschen te gebruiken
om alvast de etiketten te vernieuwen zouden eens een proef
kunnen nemen met Excelsior etiketten, beschreven met Excelsior
inkt. Ons lid H. G. M. Heynsbergen te Steenbergen gebruikt
ze en beveelt ze aan, gen. persoon zou u de gewenschte inlichtingen kunnen verschaffen, ons zijn die onbekend.
En nu maar weer uitgekeken naar de door ons verlangde lente.
UIT ONZEN LEZERSKRING.
Een zieke Mamillaria.
De heer A. Dulfer, Numansdorp deelt mede: ik had een zieke
M. elegans aan den onderkant opeagemaakt, waar ze geheel hol
was, zoodat ik er een potlood van een vingerlid lengte kon insteken,
Ik zette het restje in een leeg potje, daar ik het te mooi vond
om weg te gooien. Twee maanden later laat ik het ding aan een
liefhebber zien en zoowaar, tot onze verbazing waren er franjeachtige worteltjes, van boven uit, 11/2 cM. lang, gegroeid. Nu staat
ze weer in een gevuld potje. (Pas geimporteerde bolcactussen
laat men op gelijke wijze wel bewortelen, door ze in een vochtige
omgeving, op een ledige bloempot te zetten. Red.).
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Gespleten Astrophytum.
Mevr. Klaassens-de Vries, Groningen, heeft een Astrophytum
myriostigma, welke van boven geheel gespleten is; daarop heeft
zich een nieuwe plant gevormd, waarop zich ook een bloemknop
vertoonde, doch deze is, waarschijnlijk door te weinig warmte,

Gespleten Astrophytum.

afgevallen. Komt deze groeiwijte meer voor bij Astrophytum?
zoo wordt gevraagd. Wij hebben dit verschijnsel wel eens meer
waargenomen : de planten trachten zich klaarblijkelijk op deze wijze
van haar beschadiging te herstellen.
* *
*
De heer B, TH. K. schrijft nog:
In Junie was ik bezig enige Echinopsissen te verpotten, die nog
al last van wortelluis hadden. Er vielen zoveel spruiten af, dat
ik er niet best raad mee wist en ze ten slotte maar in een bedje
zaaibloemen in de volle grond zette, waar ze totaal vergeten werden.
De vorige week vond ik re terug, ze waren zo goed geworteld
en gegroeid, dat ik er hard over denk het volgende jaar een
groter stuk vol te planten.
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KOLENGRUIS ALS MESTSTOF.
Sinds enkele jaren houdt de wetenschap zich bezig met het
reeds lang uit de ervaring bekende feit, dat toevoeging van
kolengruis aan den bodem een verhoogde opbrengst geeft. Waaraan dit is toe te schrijven is nog steeds niet duidelijk, daar het
toch als plantenvoedsel zoo goed als niets bevat en de koolstof
niet uit den bodem, doch uit de lucht in den vorm van koolzuurgas wordt opgenomen. Men dacht, dat door toevoeging van het
gruis de bodemstructuur werd verbeterd en dat de donkere kleur
maakte, dat wat meer warmte werd geabsorbeerd. Laboratoriumproeven van Dr. Lieske van het Institut für Kohlenforschung te
Muhlheim a/R toonden echter aan, dat het kolenstof een rol speelde
als bemiddelaar bij het opnemen der aanwezige voedingsstoffen,
dus als katalysator dienst deed, Vanzelf brengt ons dit op de
toevoeging van houtskoolgruis aan onze cactusaarde, waarvan men
ook al jaren het nut inziet, al weet eigenlijk niemand, welke rol
hierbij de koolstofdeeltjes spelen. Naar analogie van bovenstaande
proeven mogen we wel besluiten, dat hun werking eveneens terug
te brengen is tot een bemiddelingsfunctie bij de voedselopname.
De gretigheid, waarmede jonge worteluiteinden steeds deze deeltjes
omringen, wijst wel heel sterk in deze richting. Met behulp van
de houtskooldeeltjes zijn de wortels in staat te profiteeren van de
voedingsbestanddeelen, die in elken bodem aanwezig zijn en die
nu sneller tot oplossing komen. We moeten ons dit aldus voorstellen. Behalve een beperkte hoeveelheid in water oplosbare verbindingen zijn er in den bodem een veel grootere hoeveelheid
verbindingen aanwezig, die pas na langeren tijd voor de plant
geschikt zijn. Ze moeten door zuren, door de zuurstof der lucht
of door bacteriewerking in oplosbaren toestand worden gebracht
en hierbij kan nu het kolengruis goeden dienst doen. De gunstige
werking van koolasch, waarin uit den aard der zaak de koolstof
ontbreekt, zal dan waarschijnlijk zoo verklaard moeten worden,
dat deze den grond poreuzer maakt, waardoor de lucht beter naar
binnen kan dringen en dit is weer gunstig voor de zuurstoflievende
(aërobe) bacteriën. Ook bevat koolasch een groot percentage
minerale bestanddeelen, die bij langzame verweering gedeeltelijk
voor den plantengroei beschikbaar komen, Bij de beworteling van
importen zagen we er meermalen gunstige resultaten van. Waar
de toevoeging van kolengruis vooral voor grootere kassen minder
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kostbaar is dan het gebruik van houtskool, meenden we goed te
doen hierop in Succulenta eens de aandacht te vestigen. Zelf zijn
we op kleine schaal eveneens een proef in deze richting begonnen.
v. D . H.
RECTIFICATIE.
Het stukje over Prof. Valckenier Suringar bevat een storende
drukfout: Op bladz. 291, regel 10 v. o. leze men ,,vastelandssoort” inplaats van ,,waterlandssoort”.
The Cactus Journal.
De prijs van losse nummers van bovengenoemd blad bedraagt
n i e t l/-, zooals wij op het einde van onze recensie in het
November-no. van j.g. 1932 vermeldden, doch 1/6 Sh. Dank zij
deze vergissing, waarvoor wij onze Engelsche collega’s gaarne
onze verontschuldigingen maken, heeft een aantal personen het
eerste no. van dit nieuwe tijdschrift goedkoop gekregen!
In December verscheen de tweede afl. van ,,The Cactus Journal”,
bevattende verscheidene zeer lezenswaardige artikelen en mooie afb.
Wij willen het adres van den Secretaris der ,,Cactus & Succulent
Society of Great Britain” nog even herhalen voor hen, die zich
voor het orgaan der Vereen. interesseeren : E. Sh ur1y Esq., ,,Pilatus”, The Mall, Park Street, Nr. St. Albans, Herts., Engeland.
M . K.
BOEKBESPREKING.
Backeberg-Duursma, Cactusjacht. Geb. fl. 3.90. Uitgave ,.Kosmos”,
Amsterdam.
Het is ons een aangename taak de Hollandsche bewerking van het bekende
boek van Curt Backeberg bij onze lezers te mogen aankondigen.
We hebben de laatste jaren al zooveel zakelijkheid geslikt en zooveel systematiek
verwerkt, dat het prettig aandoet de liefhebberij nu eens onder een gansch anderen
gezichtshoek belicht te zien en wel door het oog van den dichterlijken plantenjager, die de cactussen nazit tot in hun meest verborgen schuilhoeken, en die ons
van zijn wederwaardigheden weet te vertellen op eene wijze, zooals we dit te
voren nog nimmer hadden vernomen. Onder het lezen van dit boek komt onze
verzameling in een heel ander daglicht te staan. Niet langer zien we onze planten
in hun potjes, netjes op rijen, maar ze verschijnen in een landschap tegen een
achtergrond van woest oprijzende bergwanden of ze nemen hun plaatsen in temidden
van het sombere cactuswoud van Argentinië. Als een film gaan al deze beelden
aan ons geestesoog voorbij. En zoo losjes weg onder het vertellen door laat de
schrijver ons kennismaken niet alleen met de resultaten van zijn verzameltochten,
maar tevens met de diepgaande studies, die hij van de cactusfamilie gemaakt heeft.
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illustratie de groote aantrekkelijkheid van dit werk uit. Wat een schat van afbeeldingen siert en verlucht den tekst en met zorg wist de schrijver zijn onderwerpen voor de lens te plaatsen. Denken we bijv. aan de combinatie van een
paar Anhaloniums Williamsii met een oude zonnekalender der Azteken of aan de
bloesem van Hylocereus polyrhizus met het meisjeskopje erachter. En zoo zouden
we door kunnen gaan, maar meenden hiermede reeds voldoende te hebben aangetoond, dat de heer Backeberg niet alleen een goed cactusjager, maar tevens
een voortreffelijk fotograaf en stylist is. Het vertalen van een dergelijk boek stelt
hooge eischen en we wenschen onzen hoofdredacteur, den heer Duursma, van
harte geIuk met deze Hollandsche bewerking, want het is hem volkomen gelukt
de zeer bijzondere sfeer van dit werk te behouden, waardoor de literaire waarde
ervan op peil gebleven is. Meer behoeven we er waarlijk niet van te zeggen.
Dit boek is geschikt om de meest verstokte cactushater tot een enthousiast bewonderaar te maken, dat het dus bij geen enkelen cactusliefhebber mag ontbreken,
v. D. H.
spreekt vanzelf.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.
Uitnoodiging tot bijwoning van de Algemeene Vergadering te
houden op Zaterdag 28 Januari 1933 in een der zalen van het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, des namiddags 2 uur precies.

Punten van behandeling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Opening.
Notulen.
Ingekomen stukken.
Verslag van de Secretaresse.
Verslag van den Penningmeester.
Beleid van het bestuur.
Verkiezing van één bestuurslid, wegens periodiek aftreden
van den Heer G. D. Duursma. Hij is terstond herkiesbaar.
Benoeming van leden der commissie voor Kasverificatie
(Art. 25 van het Huish. Regl.)
Begrooting 1933.
Behandeling van ingekomen voorstellen.
Bespreking inzake het houden eener Zomervergadering.
Rondvraag.
Sluiting.

Toelichting punt 7.
Candidaten: de Heer G. D. Duursma (aftredend).
Mevr. J. Grullemans-van Berghen te Lisse.
In verband met de stemming worden de leden herinnerd aan art. 18 van het
Huish. Reglement.
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Toelichting punt 10.
Voorstel Kring Het Gooi. Wijziging Art. 18, 1ste alinea van Huish. Regl. ,,De
Kringen sturen één afgevaardigde ter Algemeene Vergadering. Hij is gemachtigd, namens de Kringleden te stemmen en brengt dan ook zooveel stemmen
uit, als de Kring leden telt.”
Prae-advies H.B.
Hiermede gaat het accoord.
Voorstel Kring Groningen. 1) Ruimere opname Kringverslagen.
2) Meer publicatie van persoonlijke ondervinding
van liefhebbers (leden).
Prae-advies H.B.
Punt 1. Hieraan kan niet worden voldaan. Het ligt in de bedoeling de
verslagen te beperken, daar het H.B. het eens is met de zienswijze van
Kring Utrecht.
Punt 2. Indien de liefhebbers geen copie zenden is plaatsing onmogelijk.
Voorstel Kring Haarlem. Teneinde ons maandblad ,Succulenta“ in wijderen
Kring bekend te doen worden en zoodoende meerderen in kennis te brengen
met het doel en streven onzer Vereeniging. besluite de Algemeeae Vargadering
het maandblad ook voor niet-leden, tegen matigen prijs, beschikbaar te stellen
en draagt het Bestuur van onze Vereeniging op, in dezen de vereischte
stappen te ondernemen.
Prae-advies H.B.
Wat wordt bedoeld met matigen prijs ? Verder is het voorstel in strijd met
art. 32 van het Huish. Regl.
Voorstel Kring Utrecht. Met ingang van den nieuwen jaargang van het tijdschrift ,,Succulenta”, wordt daarin alleen ruimte toegestaan vooraankondiging
van te houden vergaderingen van de bestaande kringen. Verslagen van
gehouden vergaderingen, excursies enz. worden niet meer opgenomen. De
ruimte, die daardoor vrij komt, kan dan nuttiger besteed worden, door verhandelingen over onze planten enz. Het komt den Kring Utrecht voor, dat
de leden van Succulenta” meer gebaat zijn door in het tijdschrift artikelen
te vinden, handelend over de door hen verzamelde planten, dan uitgebreide
verslagen van vergaderingen, die reeds tot het verleden behooren en die
slechts enkele leden interesseeren.
Prae-advies H.B.
Het niet opnemen van verslagen der Kringvergaderingen is in strijd met
art. 30 sub b. Zie verder toelichting punt 1 voorstel Groningen.
Voorstel lid Debacker te Bussum. Het H.B. licht de vergadering in waarom de
uitbreiding van de bibliotheek geen gelijken tred houdt met de opgenomen
recensies.
Toelichting ter vergadering.
Prae-advies H.B.
Het wenscht zijn oordeel op te schorten tot na de toelichting.
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CONTRIBUTIE 1933.
Wij verzoeken den leden beleefd de verschuldigde contributie over 1933 in de maand Januari op onze giro-rekening
NO. 133550 ten name van ,,Penningmeester” v/d Ned. Ver.
v. Vetplantenverzamelaars ,,Succulenta” te Heesch, te doen
storten.
UIT DE AFDEELINGEN.
Kring Amsterdam.
Jaarvergadering van den kring op Vrijdag 20 Januari ‘33. ‘s avonds 8 uur. in
gebouw ,,Koningin Wilhelmina”. Prinsengracht 1015.
AGENDA :
1. Opening. 2. Jaarverslag Secretaris en Penningmeesteres. 3. Benoeming
kascommissie. 4. Begrooting 1933. 5. Verkiezing van een lid van het bestuur.
Dr. R. Claeys is aan de beurt van aftreden, doch is herkiesbaar (de namen van
andere candidaten worden ingewacht voor 15 Jan. bij den Secretaris). 6. Lezing
van den heer J. W, Broek e m a, over het onderwerp: ,,Bouw en levensverrichtingen
der plant”. 7, Sluiting.
Tijdens de pauze betaling der contributie.
H. WITTE , Secretaris.
* *
*
In zijn vergadering van 12 December j.l. heeft de kring met algemeene stemmen
de volgende motie aangenomen :
De kring Amsterdam van de Ned. Ver. v. Vetplantenverzamelaars .,Succulenta”,
in zijn vergadering van 12 December 1932,
spreekt zijn waardeering uit over het initiatief der firma Fabrieken Verkade N.V.
te Zaandam, die door haar uitgave der beide albums Cactussen en Vetplanten
de literatuur op dit gebied met twee mooie en belangwekkende werken heeft verrijkt en daardoor tevens in hooge mate heeft bijgedragen om de kennis van de
betreffende planten te bevorderen en de liefhebberij er voor in breede kringen te
verbreiden :
geeft den wensch te kennen, dat genoemde firma de uitgave der twee verschenen
deelen nog zal aanvullen door de uitgave van een derde album met de weinig
bekende en zeldzame soorten, die nog geen vermelding konden vinden, waardoor
dan de beschikking zal zijn verkregen over een reeks aansluitende werken, welke
getamelijk een afgerond geheel uitmaken :
besluit deze motie ter kennis te brengen van de Fabrieken Verkade N.V. te
Zaandam.
H. WITTE , Secretaris.
Leliegracht 32.
Telef. 47813.
* *
*
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Op 31 Oct. j.l. was de kring geheel onverwacht in de gelegenheid een buitengewoon geslaagden voordrachtavond te houden. Spreker was de Heer Curt
B a c k e b e r g , de bekende reiziger, ontdekker van talrijke nieuwe soorten en
schrijver van ,,Kakteenjagt” (In het Nederlandsch vertaald door den Heer
D u u r s ma) en ,,Neue Kakteen”, die op de doorreis van Engeland naar Duitschland, bereid gevonden was te vertellen van de ervaringen, welke hij op zijn
speurtochten had opgedaan.
Een groot aantal leden per spoed-convocatie opgeroepen, was aanwezig, en
ook enkele andere belangstellenden, niet-leden van den kring, hadden aan de
uitnoodiging van het Bestuur gevolg gegeven. Onder deze laatsten was de Amsterdamsche Hortulanus de Heer A. J. van Laren, die zoo vriendelijk was,
van de lezing een nauwkeurig verslag te schrijven. Met het oog op de deskundigheid van den schrijver, meenen wij niet beter te kunnen doen, dan het stuk van
den Heer A. J. v. Lare n, als verslag van de vergadering, hier over te nemen.
De heer Ba c k e b e r g is een jonge, ondernemende, Duitsche kweeker, die,
bekoord door de verhalen van een cactuszoeker, dien hij eenige jaren geleden in
Hamburg ontmoette, het voornemen opvatte, zelf ook Cactussen in het verre
Westen te gaan verzamelen, en als ,,Cactusjager” het land der Cactussen te
bereizen. Hij heeft op zijn reizen veel zeldzame en ook verscheidene nieuwe soorten gevonden, en daarbij voor verschillende bekende soorten nieuwe groeiplaatsen
kunnen vaststellen. Daarvan kwam hij, aan de hand van fraaie lichtbeelden, vertellen, waartoe hij zijn gehoor in gedachten door de verschillende cactusgebieden
in Zuid-Amerika rondvoerde.
Ter inleiding gaf hij eerst in het kort een algemeen overzicht van de verspreiding der Cactussen over de beide Amerika’s, en wees op het voorkomen van
bepaalde soorten in begrensde gebieden: waarbij hij als zijn meening te kennen
gaf, dat de oorsprong der Cactussen wel in Zuid-Amerika moet gezocht worden,
maar dat hij twee oorspronkelijke haarden van verbreiding zou willen aannemen,
een in het Noorden van Zuid-Amerika en een in het Zuiden van de tegenwoordige
Vereenigde Staten: wijl in Zuid-Amerika kogelcacti voorkomen, welke geheel
andere ontwikkelingslijnen vertoonen dan in Mexico en het Zuid-Westelijk deel
van Noord-Amerika. Hij besprak vervolgens zijn reiservaringen in Venuzuela,
Columbia, Bolivia, Peru, Argentinië, Paraguay en Brazilië en wees er op hoe de
cactusjager zich veelszins behelpen moet met primitief logies: voorts gewaagde hij
van de moeilijkheden, die te overwinnen zijn in de ruwe, hooge, droge en dorre
streken, bij het beklimmen van woeste hellingen en van de bezwaren bij het verzamelen van de zaden der machtige, zwaar en scherp bedoornde cactussen, vooral
op de ontoegankelijke hellingen. Lasso’s werden dan over de hooge, rechte takken,
waarop de bloemen en vruchten zich bevinden, geworpen, en deze dan zoo neergehaald. Of wel gebruikte hij zeer lange stokken, waarmee de vruchten werden
afgestooten, die dan van de rotshellingen naar omlaag rolden en uit spleten en
kloven moesten worden bijeengezocht, wat vaak een zeer moeilijk en tijdroovend
werk was. Later werd een zakje aan den stok bevestigd, waarin de vruchten
werden opgevangen. Maar, ook werden wel treden in de oude stammen gehakt,
en zoo getracht de vruchten te bereiken, waarbij rekening moest worden gehouden,
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Ook werd wel de geheele plant omgehakt.
Maken de reuzencactussen niet zelden een machtigen, overweldigenden indruk,
de lagere, zodenvormende, of enkelvoudig groeiende soorten zijn vaak moeilijk te
zien, wegens hunne aanpassing door vorm en kleur aan hare omgeving, waardoor
ze op het eerste gezicht bijna niet van den steenigen. of ruigbegroeiden, rotsachtigen bodem zijn te onderscheiden. Sommige gelijken op de haar omgevende,
verspreide rotsblokken en steenen, andere kruipen grootendeels in den bodem of
tusschen de steenen weg. Zoo is het hem overkomen, dat hij met zijn helpers een
geheelen morgen over een kaal, woest plateau getrokken was, zonder een enkele
cactus te vinden. Tot hij den anderen dag, moede en teleurgesteld, langs denzelfden weg terugtrok, en zie het schijnbaar levenlooze plateau van gisteren
flonkerde nu vol roode bloemen, die zich in dien korten tijd geopend hadden.
Geestdriftig sprak hij van zijn vondsten van nieuwe Lobivia’s en andere soorten
en van indrukwekkende monstrueuse vergroeiingen, die niet alleen bij de kleine
soorten, maar ook bij de groote reuzen, zooals Carnegia gigantea, voorkomen en
waarvan vooral de cristata-vormen grooten indruk maken: fraaie specimen vond
hij bij de witkuifige Pilocerei, waarvan hij er verscheidene naar Europa zond.
Een afdoende verklaring voor deze monstruositeiten heeft de Wetenschap nog
niet gevonden, maar, volgens Spr., stellen deze de planten in staat meer bloemen
en dus ook meer vruchten en zaden voort te brengen: wat van beteekenis kan
zijn voor de instandhouding der soort. Het zijn toch vooral de krachtig groeiende
exemplaren, die zulke monstruositeiten ontwikkelen, alsof ze aan het te kort aan
vruchtbaarheid bij zwakkere soortgenooten, willen tegemoet komen.
Ten slotte besprak C u r t B a c k e b e r g tal van soorten, die door hunne
merkwaardige gestalten het landschap beheerschen, de indrukwekkende Cereus
Pasacana van de Cordillera’s, de veeltakkige Pilocereus Moritzianus, grootbloemige
Boschcactussen, waarvan het vaak uiterst moeilijk is de bloemen te bemachtigen.
de fijne wittoppige Pilocereus Maxonii en de blanke Borzicactus Strausii, de
scherpe Opuntia’s, de harige Pilocereus Houlletii. de machtige P. chrysomallus,
ware colossen, de Oreocereus Trollii, vol zachte wol en lange scherpe doorns, de
rijkbloeiende Cereus Terscheckii, de kleurenweelde van zwaar bedoornde kogelcactussen, enz. enz.
Het was reeds laat, toen de Heer B a c k e b e r g zijn causerie beëindigde, waarmede hij een dankbaar applaus oogstte, dat zich herhaalde toen de Voorzitter,
D r . R . C 1 a e y s , hem hartelijk dank bracht voor zijn boeiende mededeelingen en
pakkende lichtbeelden en hem een tot weerziens toeriep. Velen hebben in de
pauze en aan het slot van den avond met den vlotten, flinken Cactusjager” nog
kennis gemaakt en vragen gedaan, die hij onvermoeid beantwoordde. Het was
A. J. VAN LAREN.
een mooie avond!
Kring Enschede en Omstreken.
De lezing .,Cactussen en Vetplanten “, gehouden door den WelEd. Heer D. J.
Romeijn, op Maandag 28 November j.l., is beneden verwachting bezocht. Deze
zeer interessante lezing had meer belangstelling verdiend. De serie lantaarnplaatjes
w. o. ook een collectie van den WelEd. Heer Chr. de Ringh, vielen zeer in de
smaak. Van deze plaats nogmaals onze hartelijken dank aan den WelEd. Heer
Romeijn voor de zeer leerzame lezing.
* *
*
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er nog een aantal importen verloot. Vervolgens hield ons medelid de Heer
Heut in k een lezing over zaaien. Diverse onderdeelen werden behandeld, zaaipannen, aarde, verwarming enz. Bij de rondvraag werd besloten om in het voorjaar een bezoek te brengen aan de Hortus te Utrecht. Bij de sluiting werden de
leden aangespoord om meer propaganda te maken en nieuwe leden te winnen.
Enschede, Roomweg, 262.
A. STROBOER, Secretaris.
Kring ,,Het Gooi”.
Jaarvergadering op Vrijdag 13 Jan, a.s. in de Openb. Leeszaal, Heerenstraat
te Hilversum. Aanvang 8.15.
AGENDA :

1. Opening. Notulen, 2. Ingekomen stukken, Mededeelingen, 3. Vragen stellen
en beantwoorden naar aanleiding van de lezing van den Heer Mulder, in Dec.
gehouden. 4. a. Verslag Secretaris. b. Verslag Penningmeester. c. Verslag Controle
Commissie. d. Begrooting. 5. Bespreking voorstellen Jaarvergadering H. B.
6. Bestuursverkiezing. (‘t Geheele bestuur treedt dit jaar af). 7. Rondvraag.
Sluiting.
In verband met de plaatsruimte zal in ‘t Febr.-Nr. een kort verslag van de
lezing, gehouden door den Heer Mulder, worden opgenomen.
W. CHR. BEEKMAN, Sect.
Kring ‘s-Gravenhage.
Op de vergadering van 17 Dec. j.l. is definitief besloten tot het regelmatig
houden van plantenkeuringen, waarbij de leden ieder ten hoogste drie planten
mogen inzenden.
Een keuringscommissie werd samengesteld, bestaande uit de heeren Harders,
Noteboom en de Smit, terwijl als plaatsvervangende leden werden gekozen
Mevr. Becht en de heeren Lindeijer en Togni. Daar men er prijs op stelt,
dat ook de leden der keuringscommissie planten kunnen inzenden en niet van
mededioging zijn uitgesloten, zijn plaatsvervangende leden noodzakelijk.
Aan de keuringscommissie werd de verdere regeling overgelaten. Alleen werd
nog bepaald, dat de ingezonden planten bij den eigenaar ten minste een jaar in
cultuur moeten zijn geweest en dat de uitspraak der commissie bindend is.
De eerste keuring zal plaats vinden in Maart.
Nadat het huishoudelijk deel der vergadering was afgeloopen, hield de heer
Bommeljé een voordracht over: .,Bemesting en aarde”. Wat bemesting betreft,
herinnerde spreker er aan, dat verschillende succulentenliefhebbers, die enkele
jaren geleden nog voorstanders waren vao een zekere woestijncultuur en in dien
tijd alle mest uit den booze achtten, langzamerhand tot andere gedachten zijn
overgegaan. Eerst gingen er stemmen op voor het toedienen van oude verteerde
koemest, en in den laatsten tijd staat het artikel kunstmest in het brandpunt van
de belangstelling. Gaan we eens na, wat over dit onderwerp door de voormannen
van Succulenta is geschreven, dan kunnen we op blz. 137 van jaargang 1931
vinden, dat deze zonder onderscheid bemesting en zeer zeker kunstmest onnoodig
oordeelen. Een jaar later worden in het September- en Octobernummerartikelen
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Caracas e n Pokon. Spreker stelde de vraag: hoe staan we zelf tegenover het
gebruik van kunstmest? Door de suggestieve reclame gedreven heeft hij zelf en
met hem vele anderen, dezen zomer kunstmest toegepast, doch zonder merkbaar
resultaat. Een seizoen is natuurlijk niet voldoende om een oordeel te kunnen
vellen: men zou stelselmatig vergelijkende proeven moeten kunnen nemen. Wel
kan spreker verklaren, dat zijn zaailingen, waarvan hij, na jarenlange ondervinding
goed weet, hoeveel deze in een zomer groeien kunnen, dit jaar na toediening van
kunstmest niet bijzonder veel gegroeid zijn, terwijl het weer toch zeer gunstig te
noemen was.
Nadat enkele leden nog hun ondervinding met koe- en andere mest ten beste
hadden gegeven, waarbij het wel vast schijnt te staan, dat een flinke dosis koemest
sommige cactussoorten zooals Etus minusculus goed doet groeien en bloeien en
het inkrimpen des winters van Rhodantha en Setispinus zaailingen voorkomt, ging
spreker over tot het onderwerp ,,aarde”. Spreker was van meeníng, dat een goed
grondmengsel, waarin koemest is verwerkt, het latere toedienen van kunstmest of
gier, het zoogenaamd overbemesten onnoodig maakt. Voor den stedeling zijn de
benoodigdheden voor een goed grondmengsel uiterst moeilijk te bekomen. De
groote waarde, die men gewend is aan bladgrond toe te kennen kan spreker niet
onderschrijven. De samenstelling van 2/3 bladgrond en 1/3 scherp zand met wat
kalk en klei, welke door de meeste Hollandsche cactusschrijvers wordt aangeraden,
vond spreker te mager, hoewel men natuurlijk onderscheid moet maken tusschen
blad, dat op zandgrond of dat op kleigrond verzameld is. De Duitsche handboeken
geven een veel zwaarder menging aan en spreken van humusrijke tuinaarde, van
leem, van Mistbeeterde en zelfs van reine Erde aus Kuhdung. Rother geeft aan:
1/4 dommest, 1/4 klei, 1/4 zand en 1/4 koemest en voegt daar zoo noodig kalk of
houtskool bij. Dommest ontstaat uit paardenmest, die een paar jaar heeft gebroeid
en vormt dikwijls den ondergrond van broeibakken. Een onzer jongste leden de
heer Velders, bereikt goede resultaten met aarde, die door zijn vader voor het
kweeken van komkommers en tomaten wordt gebruikt en welk ontstaat doordat
lagen paardenmest, koemest, graszoden en klei, een jaar lang vochtig worden gehouden, waarbij sterke broeiing ontstaat. De verkregen aarde wordt op 100'
Fahrenheit uitgestoomd en door den jongenheer Velders gezeefd en met maaszand gemengd, een samenstelling, waarbij de cactussen over gebrek aan voedsel
niet te klagen hebben.
De heer Bommel je merkte op, dat planten in een kamer gekweekt een minder
zwaren grond noodig hebben dan planten in een kas, omdat de eerste langzamergroeien.
De lezing gaf aanleiding tot een levendige gedachtewisseling. waarbij Mej. BOS
de wetenschappelijke bemestingsleer naar voren bracht en de heer v. d. Gaag
de zaak meer van den praktischen kant beschouwde. Duidelijk bleek, dat bemesting
en aarde de belangstelling der aanwezigen wegdroeg, zoodat de heer Bommeljé
een goed werk heeft verricht met dit onderwerp in te leiden en toe te lichten,
waarvoor wij hem hierbij hartelijk dank zeggen.
Tot besluit van de bijeenkomst werden een partij planten verloot: een tiental
mooie importen, die door het Kringbestuur waren aangekocht, benevens verscheiden
cultuurplanten en zaailingen, welke door enkele leden waren geschonken.
J. J. E. v. D. THOORN.
* *
*
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het gebouw ,,Amicitia”, Westeinde 15.
Agenda :
Spreker: de heer de Ringh uit Hilversum. Onderwerp: De ontwikkelingslijnen
der Cactussen. Ook zullen op deze bijeenkomst de voorstellen der Alg. Verg. te
Utrecht besproken worden en zal de keuringscommissie mededeeling doen van de
regeling der te houden keuringen.
Vriendelijk verzoek aan hen, die potten hebben besteld, deze voor den aanvang
der vergadering tusschen half acht uur in ontvangst te willen nemen.
J. J. E. v. D. THOORN.
A. v. Solmsstraat 80.
Volks-Universiteit te ‘s Gravenhage.
Op Dinsdag 10 Jan. a.s. zal een cursus met lichtbeelden gegeven worden door
den Heer J. M. van den Houten ia de zaal van de Volksuniversiteit, Laan
van Meerdervoort 49.
De cursus bestaat uit 5 lessen en is als volgt ingedeeld:
1. Succulenten. Hun voorkomen en verbreiding in de natuur. 2. De bouw
der cactussen. 3. De systematiek der cactussen. 4, Een en ander over vetplanten.
5. Het kweeken en verzorgen.
Het lesgeld bedraagt voor leden van de V. U. f 1.25, voor niet-leden f 2.60.
De Heer van den Houten is bij de leden van den Haagschen Kring geen
onbekende. Reeds meermalen heeft hij voor den Kring op onderhoudende, leerzame wijze een avond over succulenten gesproken. Velen zullen het zeer op
prijs stellen en de gelegenheid gaarne aangrijpen den Heer van den Houten wat
uitgebreider over onze planten te hooren spreken. Geeft u dus spoedig voor den
cursus op. Kaarten zijn te verkrijgen aan het Secretariaat der V. U, Laan van
Meerdervoort 49 ‘s-Gravenhage: bij den boekhandel Versluys, Heerenstraat 5,
Rijswijk en bij den boekhandel Ruys, Heerenstraat 124, Voorburg.
Kring Groningen en Omstreken.
Verslag gehouden vergadering op 13 Dec. ‘32.
Deze drukbezochte vergadering werd te 8.30 door den voorzitter geopend. Na
behandeling notulen en ingekomen stukken werd een kascommissie benoemd bestaande uit Mevr. Schatema-van Aalsburg en de heeren Grijpma en Zwaving. Tot het houden van een tentoonstelling in 1933 werd definitief besloten,
terwijl de commissie zal bestaan uit de Dames A. Hemmes en A, R. Fokkinga
en den heer A. Zwart en het Bestuur van den Kring. Na vertooning van
100 prachtige lantaarnplaatjes, verkoop van importplanten en rondvraag sloot de
voorzitter te 11 uur dezen vroolijken avond.
De Secretaris: J. FOKKINGA.
* *
*
Vergadering op 10 Jan. 1933 des avonds 8 uur in ‘t Victoria Hotel, Groningen.
AGENDA:
Openingswoord door den Voorzitter: notulen en jaarverslag Secretaris: ingekomen stukken: verslag kascommissie en penningmeesteresse: vertooning van een
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Bestuursverkiezing (zie maandbl. Dec.): Rondvraag en sluiting.
Niemand verzuime deze vergadering.
Buiten Damsterdiep 28, Groningen.

De Secretaris: J. FOKKINGA.

Kring Haarlem en Omstreken.
Vrijdag 16 December mochten wij den Heer C. L. Harders uit ‘s-Gravenhage
in ons midden welkom heeten. Den Heer Harders hield een interessante lezing
over Crassulaceeën, toegelicht door een keurige collectie lantaarnplaten, juweeltjes
van fotokunst, grootendeels eigen werk van den Heer Harders. Zeer veel
mochten wij bij deze lezing leeren over één der meest interessante plantenfamilies.
Vanuit het midden der vergadering kwam een voorstel tot vorming van een
fonds voor aanschaffen van een projectielantaarn, welk voorstel algemeene instemming vond. Staande de vergadering werden reeds gelden voor het goede doel
ingezameld.
Een der kringleden, die onbekend wenschte te blijven, had zich gedrongen
gevoeld zijn (of haar?) erkentelijkheid jegens het werken van het Bestuur te
betoonen en zond een prachtige taart, die dienen moest tot sluiting van het afgeloopen jaar. Op voorstel van het Bestuur werd het zoete geschenk verloot.
Na bespreking van een voorstel voor de komende Algem. Vergadering en het
afdoen van eenige kleinere agendapunten sloot de Voorzitster deze geanimeerde
vergadering en wenschte de leden een recht gelukkig ,,Oud en Nieuw”,
W. J. V. ESSEN, Secretaris.
** *
Vergadering op Vrijdag 13 Januari 1933, ‘s avonds 8 uur, in Hotel Lion d’Or,
Kruisweg, Haarlem.
AGENDA :
Opening en ingekomen stukken. Verkiezing Bestuur (ingekomen is een schrijven
van den Heer v. d. Bilt, waarin deze zijn functie als Bestuurslid neerlegt), opgave
van candidaten voor deze functie, waaraan tevens te verbinden die van 2e Secretaris, worden voor den aanvang der vergadering gaarne ingewacht ter Bestuurstafel. De overige Bestuursleden stellen zich weer verkiesbaar. Jaarverslag Secretaris
en Penningmeester en benoeming Controlecommissie tot het nazien der Anantieele
bescheiden. Na de pauze bespreking van het Verkade’s Album ,,Vetplanten”
door den Heer W. J. v. Essen. Het gebruikelijke plantenpraatje en een kleine
doch fijne causerie door Mevr, Schreuder over: ,,Wat niet iedereen van zijn
bolcactussen weet”.
W. J. V. ESSEN, Secretaris,
Joh. Verhulstweg 34,
Bloemendaal (post Santpoort).

MUTATIES LEDENLIJST.
ADRESWIJZIGINGEN.
M. W. Berrevoets, v/h. Jaarsveld, No. 337, thans Bilthoven, Julianalaan 248.

- 23 Mevr. C. Meijer-Nolen, v/h. Utrecht, Museumlaan 7, thans Bilthoven, Soestdijkscheweg 207.
G. M. Hartman, ‘s-Gravenhage, v/h. Valkenboschplein 21, thans Alexander Gogelweg 6.
Mej. Jeanette Logher, ‘s-Gravenhage, v/h. N. W. Binnensingel 73, thans Loosduinsche Kade 36.
S. W. F. Marx, 's Gravenhage, v.h. Stadhoudersplein 12, thans Danckertstraat 20.
W. Hardonk, Koog a/d. Zaan, v/h. Hellingpad 12, thans Boschjesstraat 55.
J. G. van der Stelt, Zwolle, v/h. Koestraat 25a. thans Thorbeckegracht 74.
Buitenland.
W. van der Lee, v/h. Suikerfabriek ,,Poerwodadi”, Halte Barat O/L M. Java, thans
Suikerfabriek Soemberhardjo. Pemalang, Java (N.O.I.).
Okamura Isaburo, v/h. 79 Shiratoricho, Atsuta, Minamiku. Nagoya, thans 3.3-chome,
Sugumocho, Minamiku, Nagoya, Japan.
NIEUWE LEDEN (1933).
Mevr. C. Weevers-de Graaff, Amersfoort, L. Bergstraat 9.
D. H. de Bruin, Amsterdam, Looiersgracht 12.
W. Both Jr., Bloemendaal bij Haarlem, Midden Duin- en Daalscheweg 7.
T, Versteeg, Dordrecht, Bankastraat 62.
Dr. H. Hart de Ruyter, Leeraar Plant- en Dierkunde, Enschede, H. B. Blijdensteinlaan 47.
J. F. Alsma, Geleen (Limb.). Nachtegaalstraat 54.
J. A. Elzinga, Groningen, Nieuwe Bateringestraat 53e.
H. Nahon. Land- en Tuinbouw Onderwijzer, Gulpen (Limb.). (1932)
Mej. P. G. Brandsma. p/a. ,,De Wiltzaagh”, Haren (Gr.).
Rector Broekman, ‘s-Hertogenbosch, Papenhulst 5.
Notaris Baggerman, Rotterdam, Mauritsweg 12.
H. van Dijk, Rotterdam, Leede 68.
Mej. N. Hoppen, Rotterdam, Willem Buytewechstraat 122B.
B. J. M. van Batum, Rijswijk (Z-H,), Kerklaan 38.
G. P. van Asselt, Tholen (Zeel,), Botermarkt 15.
J. F. Smit, Vlaardingen, Weteringstraat 3.
E. J. van Santen, Voorburg, Agrippinastraat 3.
Mevr. Montija, Zandvoort, Dr. Gerkestraat 38.
F. D. J. Prins, Zwijndrecht, Burg. de Bruïnelaan 53.
RECTIFICATIE.
Mevr.C. Bakker-Riekels, Rotterdam, Marconiplein1 C (in pl. v. Mevr. de Wed. enz.).

BIBLIOTHEEK.
Adres: Chr. de Ringh, van Ostadelaan

23, Hilversum.
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RUILRUBRIEK.
Aangeboden: 242 Verkade’s Cactusbons, in ruil voor: een Echinocactus setispinus of een Echinocactus microspermus.
Adres: W. H. Elinga, Dijkstraat 23. den Helder.
Aangeboden: Complete jaargangen van ,,Succulenta” 1928, 1929, 1930 en 1931,
in ruil voor: 4 flinke, bloeibare exemplaren van het volgende lijstje: Echinopsis
Pentlandii: Echinocereus Fendleri, E’cereus Knippelianus; Mammillaria bombycina,
M. applanata, M. carnea, M. radians.
Adres: L. H. Reynders, Baanderstraat 1 B, Sittard.
Aangeboden : Zaden van mam. elegans, mam. rodantha, Coryphanta Caespitosus,
Astrophytum asterias, Anacampseros rufescens, in ruil voor andere cactuszaden of
cactussen.
Adres: C. v. d. Sluijs, Veldzicht 77. Poeldijk.
Aangeboden: 210 bons Vetplanten Verkade’s, 180 bons Cactus Verkade’s,
Album van Pette’s (gevuld), ín ruil voor mooie vetplanten, liefst Gasteria’s, Aloë’s,
Haworthia’s. Stapelia’s, enz. Ook 16 verschillende soorten Phyllocactus, waarvan
14 op naam, het zijn gestekte planten die reeds 1, 2 en 3 bladeren gemaakt hebben,
in ruil voot andere cactus of vetplanten.
Adres: W. Kooijman, tuinbaas, Buitenstad Vianen, a/d. Lek.
Wie ruilt met mij een volledig ingeplakt Pette’s album Cactussen”, tegen een
compleet Verkade’s album Cactussen”.
Adres: J. H. Koers, Romaansche Kade 135, Middelburg.
In ruil aangeboden wegens overcompleet : een volledig stel plaatjes Cactusalbum
Pette en een dito stel Cactusalbum Verkade. tegen gezonde Cactusplanten.
Opgave gaarne aan: A. K ruij f f, Walstraat 12, Zwolle.
Gevraagd aan een der leden, die in een goede kleistreek woont, een postpakket
van 10 K.G. klei in ruil voor cactussen of andere vetplanten door J. J. E. van
den Thoorn, Amalia van Solmsstraat 80, ‘s-Gravenhage.
Gevraagd: Plaatjes of bons voor het Cactus-Album der Firma Pette en voor
van Delft’s album ,,Hoe heet die vogel” deel II tegen één der navolgende Verkade’s albums: Texel, Kamerplanten, Paddestoelen, Zeewateraquarium en terrarium
of Cactussen.
Paddenstoelenboekje van Cool en v. d. Lek.
Adres: W. A. de Graaff, Schoolkade E 104b. Delft (Delfgauw).
INHOUD: 1933. Een woord vooraf. - Uit Engeland. - Echinocactus gladiatus S, D. door F. V, - Pilo- en cephalocereussen gekweekt in de kamer door
Pfarrer BERTRAM. - Het Leekenhoekje. - Uit onzen Lezerskring. - Kolengruis
als meststof door v. d. H. - Rectificatie. - Boekbespreking. - Bestuursmededeelingen. - Contributie 1933. - Uit de Afdeelingen. - Mutaties Ledenlijst. - Ruilrubriek.

der “xI’~” DIJtRSMí%

MAMILLARIA SPINOSISSIMA.

LEM.

Ziet men in een prijscourant zoo de namen der verschillende
cactussen eens na dan staat men vaak verbaasd over het aantal
variëteiten welke van sommige soorten worden opgesomd. Zoo
is het ook met Mamillaria spinosissima, waarvan een heele reeks
variëteiten genoemd worden. De hier afgebeelde plant, var. brunea;
welke een hoogte van ± 20 c.M. bereikt heeft, geeft een goede
voorstelling der soort. Alhoewel er zeer veel goede afbeeldingen
van deze Mamillaria’s bestaan, heb ik het toch gewaagd dit getal
nog te vermeerderen en dat wel in hoofdzaak om als vergelijkend
materiaal te kunnen benutten ten opzichte van de tweede eveneens
door mij opgenomen Mamillaria. Deze plant heb ik reeds lang
in mijn bezit. Ze groeide niet bepaald slecht, echter niet zooals
de eerstgenoemde plant en bloemen gaf ze ook niet! Ik waardeerde ze echter zeer; met haar geheel witte bekleeding was zij
het best’ te vergelijken met een korte Cereus Straussii. Het was
voor mij echter niet aangenaam, dat ik maar niet de naam dezer
plant kon te weten komen. Eens op de kweekerij der firma
de Laet zijnde keek ik terdege naar zoo'n plant uit, maar zag
haar daar ook niet. Ik beschreef ze zoo goed mogelijk aan den
welbekenden tuinbaas, den heer Joossens, welke mij wel de variëteiten der spinosisima met de var. alba en auricoma toonde doch
toen ik hem zeide ‘dat de bedoorning veel langer en ook meer
wit was, noemde hij mij als de naam Mamillaria flava, een plant
welke daar vroeger wel was geweest, doch nu niet voorradig was.
De naam schreef ik op en met die wetenschap kwam ik thuis,
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Ik heb zoo eens alle mij ten dienste staande lectuur nagezien,
doch van Mamillaria flava was niets te vinden! Ja toch, in de
jaargang 1895 van het tijdschrift ,, Monatschrift fur Kakteënkunde”
kwam de naam voor en in de jaargang 1896 gaf Prof. Schumann
van deze plant op, dat ze beschreven was door Ehrenberg in
Algem. Gartenzeitung, jaar 1849 blz. 261.

Mamilaria spinosissima (var. brunea)
12 Juni 1932.

Veel had ik niet aan, maar de volgende jaargang gaf meer.
Tot goed begrip moeten de lezers weten, dat reeds spoedig nadat
in Duitschland de eerste vereeniging van Cactusverzamelaars was
opgericht, bleek, dat er in de benamingen der planten een ware
chaos heerschte en dat deze vereeniging al vrij spoedig een commissie van goede liefhebbers benoemde om daarin eenige orde te
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scheppen. Een lid dier commissie, de welbekende liefhebber Quehl,
diende nu een aanvraag in van den volgenden inhoud ,,Mamillaria
sanguinea (Haage Cat) is een variëteit der Mamillaria spinosissima
(Lem) nader staande als Mamillaria auricoma (Dietr.). De eerstgenoemde naam moet dus verdwijnen”.
Bij de bespreking van deze aanvraag kwam blijkbaar ook de

Mamillaria flava spinosisima sanguinea.

26 Mei 1932.

Mamillaria flava ter sprake, immers lezen wij, daar dat de commissie met de aanvraag accoord ging: maar ook dat men Mamillaria
flava, auricoma, Hermannii, flavescens, variimamma en Liebneriana liever in één groep vereenigd wilde zien. Onze planten,
zoo oordeelde men, staan dus wel dicht bij de spinosissima, doch
behooren er niet bij. Meer kon ik omtrent deze plant niet te
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weten komen, want later kwam de naam niet meer voor! Was
mijn plant nu Mamillaria flava? Ik heb lang geduld moeten
oefenen, want alleen de bloem en vrucht konden verklaring brengen,
Reeds bij de vorming der bloemknoppen bleek verschil te bestaan
met de spinosissima, gelijk uit de afbeelding zeer wel te zien is.
De bloemknoppen der spinosissima zijn veel stomper en dikker als
die der andere Mamillaria. Ook de bloem zelf vertoont verschillen, doch het meest komt dit tot zijn recht bij de vorming
der zaadbes. Bij de Mamillaria flava komen de bessen reeds
4 maanden na den bloei te voorschijn, ze zijn eerst groen, worden
spoedig vuil rood en bevatten zeer weinig vruchtvleesch: bij de
spinosissima verschijnen de bessen eerst het volgend jaar, eveneens
groen, met zeer dikke schaal en worden eerst bij het indroogen
bruin. Afgaande op deze feiten kan ik mij wel begrijpen, dat het
verschillende soorten moeten zijn, maar weet ik nog niet of dit
de Mamillaria flava is,
F. V.
Zwollerkerspel, Oct. ‘32.
ALOE’S.
Na de artikelen van de Redaktie over dit geslacht ben ik
deze planten in een ander licht gaan bezien. Bij het beschouwen

van vele soorten bij kennissen en kweekers viel het me op, dat
ze zeer decoratief zijn, maar dan moeten ze flink uitgegroeid
wezen en in goeden toestand verkeeren; geen dorre punten, geen
toegenepen bladeren door droogte: alles moet gespannen staan
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en het volle leven moet er op blinken. Zóó zijn ze sieraden
voor de verzameling.
Het zou aardig zijn te weten, hoeveel leden aloë’s gekocht en

gezaaid hebben na de acht opwekkende opstellen van 1930 en ‘31.
In een prijsopgave van A. Schenkel te Hamburg vond ik zaden
van de lang verdwenen A. obscura, benevens A. microstigma en

A. greenii. Deze drie heb ik gekweekt. De zaden legde ik een
uur in lauw water, dat regelmatig op temperatuur gehouden werd.
Daaraan dankte ik een goede kieming, van A. greenii zelfs 90 0 / 0 .
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De plantjes zijn nu circa 1 1/2 jaar, alleen A. bainesii van onzen
ijverigen redakteur is een jaar ouder. En omdat de echte Afrikaners nog niet in ons tijdschrift zijn afgebeeld, heb ik het genoegen
ze U voor te stellen, en wel vijf stuks.
A. bainesii op 1/7 der ware grootte, A. candalabra greenii,
microstigma en obscura volgens de laatste week. Er zijn twee
vormen, komvormig en plat gestrekt. Waarschijnlijk zijn de

eerste hooge planten, de laatste niet. De stekels verschillen niet
veel; er zijn haakvormig gebogene en rechte pieken, groote en
kleine. Een blad van A. bainesii gelijkt veel op een snoekebek.
Alleen de eindstekels zijn drieërlei. Bij mijne tien soorten waren
rechte: de meeste hadden een rechte met twee dichtbijstaande
rijstekels, alleen A. greenii bezat een priem als een tuinhek dat
was dus een samengestelde stekel. Wellicht kan dit onderscheid
dienen bij de determinatie. En nu de kleur nog.
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A. obscura Mill, is donkergrasgroen, en begint eenigszins bruin
aan te loopen, misschien het begin van het obscure. A. microstigma is levendig helgroen met melkwitte dooreenverspreide

stippen. A. greenii is violetachtig donkergroen, iets mat, met
regelmatige velden van afgebroken lichte vlekken. A. bainesii
heeft een diep zwart groene kleur. Ten slotte A. candalabra,
prachtig blauwgrijs bewasemd met grasgroene ondertint.
A. DULFER.
Numansdorp.
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MONSTRUOSITEITEN.
Onder dit opschrift willen wij in het vervolg ons toegezonden
afbeeldingen van succulenten, die in groeiwijze of bloembouw

Stapelia

veriegata L.
Monstrueuse bloem.
Opname door Boyd Sloane, Los Angeles. Juni 1932.

bijzondere afwijkingen vertoonen, onder de aandacht onzer lezers
brengen, natuurlijk mits zij zich voor reproductie leenen. Wij
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en fasciatie’s (band-, lat- en waaiervormige vergroeiingen). De
zoogenaamde rotsvormen (Peruviaansche Rotscactus, om een voorbeeld te noemen) behooren tot de eerste categorie.
Openen we de reeks monstruosa met een photo van een monsterbloem van Stapelia variegata L., ons welwillend ter reproductie
afgestaan door de heeren Alain White en Boyd Sloane, auteurs
eener belangrijke artikelserie over de Stapelia’s en haar verwanten
in ,,Cactus and Succulent Journal”, het orgaan onzer Amerikaansche
Voor de fraaie en zeldzame afbeelding zeggen
Zustervereeniging.
we hun hierbij hartelijk dank,
Om nu tot het afgebeelde object zelve over te gaan, hebben
we hier wel met een allermerkwaardigste speling der Natuur te
doen. De bloem heeft iets onwezenlijks, we zouden haast zeggen
iets duivels. Op eenigen afstand bezien, doet ze wel wat aan
een grijnzenden narrenkop denken, de bloemslippen vormen dan
de punten van kraag en zotskap!
De zoogenaamde ring - een uitgroeisel der eigenlijke bloemkroon en het kenmerk der Orbea-groep, waartoe S. v a r i e g a t a
behoort - heeft hier ongewone dimensies aangenomen, zóó zelfs,
dat hij het grootste gedeelte van de bloem inneemt ! Binnen dezen
breeden ringwal, d i e d o o r z i j n z e e r o n e f f e n , z w a a r p a p i l l e u s e
oppervlaktestructuur een eenigszins sponsachtigen indruk maakt,
zien we de slippen van het bijkroontje of corona, die zich ook
abnormaal groot voordoen. Het bloemgedrocht is verder door
niet minder dan negen kroonslippen gekenmerkt, d. i. vier meer
d a n b i j e e n n o r m a a l o n t w i k k e l d e variegata-bloem. De slippen
verschillen onderling nog in vorm en grootte en zijn onregelmatig
gerangschikt, hetgeen de bloem een asymmetrisch voorkomen verleent. Bij S. variegata zijn de kroonslippen fijn gerimpeld. Maar
een dergelijk gerimpeld en geplooid oppervlak als de hierbij afgebeelde bloem laat zien, zal men toch zelden tegenkomen. Doordat
de rimpels en plooien niet alleen dwars, doch ook in de lengte
verloopen, zijn de kroonslippen hier en daar in scherp afgebakende
hokken en veldjes verdeeld. De bloemkleur alleen is gewoon,
geel met roodbruine vlekken.
Het komt ons voor, dat we hier met een kamvormige vergroeiing van twee bloemen te doen hebben, waarbij dan één
kroonslip is weggevallen. D e h e e r S l o a n e h e e f t v e r s t a n d i g
gedaan met dezen bizarren bloemvorm te vereeuwigen!
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Voor mooie scherpe photo’s van andere monstruositeiten houden
we ons steeds gaarne aanbevolen.
M . KARSTEN.
HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie deze rubriek betreffende, te richten aan het adres:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

,,Als de dagen beginnen te lengen, gaan de nachten strengen”, zegt
het spreekwoord. Tegen het eerste gedeelte van het spreekwoord
hebben wij geen bezwaar, wat het tweede gedeelte betreft hebben
wij maar te zorgen, dat eventueele vorst geen schade kan aanrichten.

Epiphyllum Mme Andrée
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Een goede verzorging der plan ten gedurende de donkeredagen
wordt nu reeds beloond.
Genieten wij niet heerlijk van de bloeiende Epiphyllums, kijken
mij niet met trots naar de knoppen, die zich reeds bij de Phyllo’s
en Rhipsalissen vormen. Met angst en beven zagen wij tegen
de wintermaanden op en hoe kort is de tijd, dat onze planten
onze attentie niet vragen.
Bij het lengen der dagen, vooral als er een zonnetje schijnt,
herleeft langzamerhand de natuur. Het is de planten aan te zien.
dat zij van de zon genieten. Het uiterlijk is niet zoo dor meer,
hier en daar een glimmende Echinopsis, wat meer kleur in de
doorns, ziedaar de voorboden van de komende lente.
Op een echten voorjaarsdag, zooals die wel in Februari voorkomen, is er dan ook geen bezwaar de planten eens met een
fijnen sproeier af te spuiten, de stofdeeltjes verdwijnen dan van
de planten waardoor de verzameling weer een vroolijk aanzien
krijgt. Wij waarschuwen U voor een te royale wijze van
water geven. Een onzer leden, de Heer Naafs te Loosduinen,
heeft tot zijn schade moeten ondervinden, dat een watercultuur
voor onze planten nu eenmaal verderfelijk is. Meerdere planten
uit zijn collectie vertoonden rotting, vooral Opuntia’s en Cereussen.
Eenige ons toegezonden schijven, die er oogenschijnlijk frisch en
forsch uitzagen, vertoonden rotplekken en er vielen gaten in, Bij
doorsnijden van zoo’n schijf liep het vocht er uit. Langs de
doorns hebben wij een klein beetje vocht op een gezond gedeelte
van de schijf gebracht en den volgenden dag was het rottingsproces reeds begonnen. De schijven waren oververzadigd van
vocht. een vochtige omgeving beteekent voor deze planten reeds
den dood,
Zij, die de nog lange avonden productief wenschen te maken
voor hun liefhebberij, vernieuwen reeds onleesbaar geworden of
vermolmde etiketten. U behandelt ze natuurlijk stuk voor stuk
om te voorkomen dat de etiketten bij de verkeerde planten komen
te staan,
De planten, die, door gebrek aan ruimte, in de donkerste hoeken
en gaten opgeborgen zijn geweest, worden weer in ‘t licht geplaatst, doch men zorge er voor dat het teere celweefsel niet door
de zonnestralen beschadigd wordt (zonnebrand) daarom worden
de planten de eerste dagen tegen zonbestraling beschut, hetgeen kan
geschieden door over de planten een vel dun vloeipapier te leggen.
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Bezitters van een groote collectie treffen nu reeds de noodige
maatregelen voor ' t verpotten, zooals schoonmaken van potten,
mengen van grondsoorten enz.
De lange avonden doen den verzamelaar wel eens naar de pen
grijpen om zijn wedervaren van het vorig jaar op papier te zetten.
Zoo ontving ik nog een schrijven van een veteraan op ‘t gebied
van cactuskweeken, n.l. van ons lid H. P. Dings te Tegelen.
Voor onze leden is bij geen onbekende. In Aug. 1931 (blz. 167,
168) schreef hij. als voorstander van het gebruik van mest, een
artikel over een 14-jarige ervaring. Het dient gezegd, dat de
leden, die zijn planten bezichtigd hebben, en onder hen waren er
die tot oordeelen bevoegd geacht mogen worden, in verrukking
waren over de planten wat bouw en grootte betrof. Geen geforceerde uitelkaar gerekte planten, neen stevige in den vorm
gebleven planten. Een mensch is nooit tevreden met behaalde
resultaten en zoo verging het ook ons geacht lid. Hij wenschte
nog meer succes en nam zijn toevlucht tot ,,Pokon”. Wij meenen,
dat er voldoende geschreven is over het gebruik van meststoffen.
Volgens den schrijver waren de resultaten beter, maar nu moet
ons toch iets van ‘t hart, n.1. dat wij meer vertrouwen hebben in
de 14-jarige ondervinding dan in een proef van zegge één jaar.
We zullen nu maar voorgoed van het bemestingsvraagstuk afstappen ervan overtuigd zijnde, dat het van alle kanten bekeken is.
Liefhebbers van zaaien maken reeds zaaipannen en een grondmengsel (tuinaarde met zand) in gereedheid.
De temperatuur, die door zonnewarmte al tamelijk kan oploopen,
verhoogen wij niet extra, want dan worden de planten tot groei
aangezet, hetgeen bij donker weer wel eens nadeelige gevolgen
kan hebben.
PILO- EN CEPHALOCEREUSSEN GEKWEEKT IN
DE KAMER
door
Pfarrer BERTRAM, Bindersleben bij Erfurt.

(Vervolg en slot.)
Deze planten lenen zich bizonder voor het kweken in een afgesloten ruimte, een stand in de vrije lucht is niet zo goed. Een
eerste vereischte voor een goede kultuur is ze zoveel mogelik
zon te geven, zet ze dus op een zuidelike standplaats, als het
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ondergang er op valt. Dan is meteen hun behoefte aan glasbeschutting bevredigd, dan wordt stof, misvorming door rotting
of regen, rook en andere verontreiniging van ze afgehouden en
krijgen ze de zo begeerde iets vochtige ,,gespannen” lucht en een
meer gelijkblijvende, niet aan iedere wisseling onderworpen temperatuur. Tegelijk wordt daardoor de hogere behoefte aan warmte
van deze planten bevredigd. Toch houden ze wel van frisse lucht,
het kasje moet gedurig gelucht worden, maar tegen trek moeten
ze beschermd worden, Vrije stand in droge kamerlucht, inwerking
van stof, blootgesteld aan rook, of geplaatst op de centrale verwarming maakt dat de planten spoedig achteruitgaan en sterven.
Ze worden dan even lelik, als ze bij een goede verzorging mooi
zijn. Ik kreeg van een vriend, die in een drukke straat van een
grote stad woont, een grote import van de Grijsaard, zo zwart
bijna als een Moor. Hij werd tweemaal in een warm bad met
persilvlokken grondig afgeborsteld, hield toch nog een geelachtige
kleur, maar kreeg toen zijn zilverglanzende schoonheid terug,
nadat hij in de koude bak van zomer en frisse lucht genoten had.
Wat het grondmengsel voor deze planten betreft, heb ik na
allerlei proefnemingen met als hoofdvoorwaarde : voedzaam, maar
luchtig en doorlatend, mij het best bevonden bij het mengsel,
zoals het in de Botaniese tuin in Dahlem gebruikt wordt. Voor
de Pilo- en Cephalocereussen vermijd ik nu het ijzerhoudende
zand, dat zo gemakkelik een korst vormt en misschien bij menige
soort ook chemies-biologisch nadelig werkt, Alleen de witharige
krijgen een heel klein beetje oude muurkalk. Voor alle soorten
wordt bij gelijke delen bak- en bladaarde met de helft grof rivierzand iets turfmolm en oude muurleem gevoegd, Verkalkt een
plant aan de basis, dan wordt ze weer op een Cereus (Spachianus
Jusbertii e. a.) geënt of als stek op houtskool opnieuw beworteld.
Zelfs in de winter in ruststand willen zulke grotere kopstekken
nog wel wortels vormen, als te maar warm gehouden en zeer
voorzichtig bevochtigd worden (alleen nevelen en onder glas).
In de groeitijd, in de zomer behoeft men met het water geven
niet te angstig te zijn. Neem echter nooit ijskoud water zoo uit
de put, maar min of meer warm, dat een poosje in de lucht
gestaan heeft. Sommige soorten hebben ook ‘s winters graag de
aarde iets vochtiger. Bijv. C. (Borzicactus) Straussii, die eigenlik
helemaal geen Pilocereus is, maar alleen meegeteld wordt, omdat
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men het al zo lang gewend was; verder Celsianus fossulatus
(Oreocereus) soorten, Pilocereus strictus-Curtisii (nobilis, niger)varieteiten, Pilocereus albispinus, met witte stekels en een rode
spits, Pilocereus Moritzianus en andere goede oude bekenden.
Voor het verplegen van onze planten zijn we veel verschuldigd
aan de nieuwere plantenzoekers, die de slechte gewoonte van hun
voorgangers om vindplaatsen en hun klimaat te verzwijgen hebben
afgelegd. Zo werd bijv. door Backeberg, die de Dautwitzii-vraag
oploste, de dwaling opgehelderd, dat Pilocereus sericatus (zijdeachtig) zo moeilik wortelecht en alleen geënt in ‘t leven te houden
zou zijn, Dat is helemaal het geval niet, De plant houdt in
zijn vaderland van een vochtige grond. een beetje vochtiger gehouden groeit ze bij ons heel mooi. Men giet het beste voormiddags, of men nevelt op ‘t midden van de dag bij zonneschijn,
opdat nog voor de nacht de plant en de aarde weer opgedroogd
zijn, De grond mag nooit tot stof uitdrogen. De oppervlakte
moet, als ze hard wordt, met een houtje luchtig gemaakt worden.
Voor een fout zou ik nog graag willen waarschuwen. Er
worden in de laatste tijd uit Zuid-Amerika Pilocereussen ingevoerd,
die daar in de hoogste streken van de Andes groeien. De prachtige
Pilocereus Trollii (syn. Irigönii Tric) hoort daarbij. Als men zulke
planten voor winterhard houdt, dan moet men er om denken, dat
de winter in de sub-tropiese gebergten van Bolivia heel anders
is dan bij ons in Noord-Europa. Zet daarom - de proef zou
toch ook wat duur zijn - ook deze soorten, die in hun vaderland
dikwijls lang in de sneenw staan, niet koud en geheel droog,
maar behandel ze net als de andere.
Het aantal soorten wordt steeds groter. Sommige oude soorten,
die langer dan een halve eeuw nergens meer te vinden waren,
komen nu weer voor de dag. Ook het oude was en blijft mooi,
de grootste wonderen van kleurenpracht bracht onze tijd weer
naar boven.
In het kamerkasje van de liefhebbers krijgen we zo door oud
en nieuw een tot in de ziel klinkende harmonie van uitgelezen
parels der scheppende natuur. Daar fonkelt het mosgroene, donkerfluweelgroene, goudachtige. zilveren, zwarte, blauwe kleed van
het lichaam en van de stekels. Kostbaarheden zijn en blijven
deze Pilo- en Cephalocereussen !
(Vert. B. TH. K.)
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NECROLOGIE.

J. A. PURPUS.
De Duitsche tuinbouw in het algemeen, en de succulentenkunde
in het bijzonder, heeft een groot verlies geleden door het verscheiden van den verdienstelijken botanicus en tuinbouwkundige
J. A. Purpus. Met hem is weer een van de oude garde der
succulentenkenners heengegaan.
Geboren in 1860, werkte hij in zijn jongelingsjaren onder den
beroemden Dr. Regel te St. Petersburg. Na verschillende landen
bereisd te hebben, werd hij Hortulanus (Gartenober-inspektor)
van den botanischen tuin te Darmstadt, een werkkring welke hij
bijna 40 jaren met groote liefde en nauwgezetheid vervulde.
Zelfs na zijn ambtelijke dienstbeeindiging in 1928 bleef hij de
belangen van zijn geliefden plantentuin bevorderen.
Van zijn broeder C. A. P ur pus die jarenlang in Mexico botaniseerde, ontving hij tallooze nieuwe planten toegezonden, waaronder vele Cactussen, Agaves en Crassulaceae, welke in den
Hortus te Darmstadt zorgvuldig werden opgekweekt en door den
Hortulanus wetenschappelijk beschreven. De auteursinitialen
J. A. Purp. vindt men dan ook achter verscheidene succulentennamen vermeld, wij herinneren slechts aan: Cereus del Moralii,
C. mixtecensis, C. Schenckii, Echinocactus rafaëlensis, Echinopsis
c a ë s p i t o s a , M a m . c h i o n o c e p h a l a , M . collina, M . conspicua,
M. dumetorum, M. hidalgensis, M. napina, M. pilispina, M. Sartorii,
M. valida, Opuntia utahensis, Phyll. chiapensis, Echeveria Derenbergii, E. leucotricha, E. pilosa en Pachyphytum oviferum. In
de jaargangen 1906- 1918 van het Monatschrift für Kakteenkunde
heeft Purpus het meerendeel dezer planten uitvoerig beschreven.
G. D. D.
BOEKBESPREKING.
Cactussen, Eenvoudige handleiding voor amateur-kweeken.
Uitgave Firma A. Zwaan Jr., N. V. Enkhuizen.
Een aardig geïll. handig boekje van 33 bladz. waarin achtereenvolgens wordt behandeld: Wat zijn Cactussen en waar komen
te vandaan? Wat voor nut hebben ze en zijn ze het kweeken
waard? Wat zijn de voornaamste Cactusgeslachten? Hoe is de
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kweekwijze der Cactussen? Welke is de verdere behandeling?
Welke vijanden hebben de Cactussen? Een paar aanbevelenswaardige soorten om uit zaad op te kweeken. Welke andere
soorten planten zijn er nog, die succulent zijn?
De prijs van dit boekje is f 0.30, doch wie voor f 4.- zaad
uit de catalogus bestelt, ontvangt het gratis. Uit propagandistisch
oogpunt beschouwd is de uitgave van soortgelijke boekjes warm
aan te bevelen, daar hierdoor weer nieuwe liefhebbers worden
gekweekt die, naar we hopen, later alle lid onzer vereeniging
zullen worden !
G. D. D.
PRIJSCOURANTEN.
Nauwelijks is het nieuwe jaar begonnen, of de nieuwe prijscouranten beginnen ook al weer te komen.
Wij ontvingen;
Curt Backeberg, Volksdorf bezirk Hamburg. (Im Sorenfelde 15)
Samenpreisliste Kakteen und Sukkulenten.
R. Graessner, Perleberg, Samenlist, Specialgeschäft fur Kakteen,
Sukkulenten, Mesembryanthemen.
Firma A. Zwaan Jr. N. V. Enkhuizen, Catalogus van groenteen bloemzaden, waarin verschillende sortimenten Cactuszaden,
benevens gereedschappen voor Cactusliefhebbers worden aangeboden.
Kweekerij ,,Moerheim”, Dedemsvaart, waarin o. a. een collectie
winterharde Cactussen voorkomt.
G. D. D.

INHOUD: 1933. Mamillaria spinosissima. - Aloë’s. - Monstruositeiten: Het Leekenhoekje. - Pilo- en cephalocereussen gekweekt in de kamer door
Pfarrer BERTRAM. - Necrologie. - Boekbespreking. - Prijscouranten.

ECHINOCEREUS CHLORANTHUS.
Gevolg gevend aan de oproep in het Februari-nummer van
Succulenta voor inzending van afbeeldingen van monstruositeiten
geef ik hierbij een afbeelding van een exemplaar Echinocereus
chloranthus uit mijn verzameling.
In het voorjaar 1931 verwierf ik drie importplanten van deze
soort. Een ervan maakte nog denzelfden zomer twee mooie
bloemen, vermoedelijk uit beginselen die al aanwezig waren. De
overige twee vertoonden - wel omdat ik ze als importen, aan
de droge kant hield - dit jaar geen leven meer.
Maar in het zonnige voorjaar 1932 ontwaakte dit leven in de
intusschen goed gewortelde planten des te krachtiger en manifesteerde zich in een flinken groei. Alle de drie exemplaren kregen
als het ware nieuwe koppen (op de foto goed te zien). De plant,
die verleden jaar al gebloeid had, bracht daarboven nog weer
twee bloemen voort, het tweede exemplaar liet zijn groeikracht
aan het veelkleurig bedoornde nieuwe hoofd ten goede komen en
het derde scheen zich eerst eender te gedragen. Echter in Juni,
dus betrekkelijk laat, vertoonden zich in het nieuwe hoofd naast
elkaar eenige knopjes, die ik in ‘t begin voor bloemknopjes hield,
hoewel ik over een zoo milde bloei uit een jonge zich nog in
groei bevindende top eenigszins verbaasd was.
Na een afwezigheid van zes weken vond ik echter, in plaats
van de verwachte verwelkte bloemen, de koppen uitgegroeid tot
een vorm, die geen twijfel overliet, dat er een cristaat-vorming
had plaats gehad. (Zie foto). Belangwekkend lijkt mij, dat in
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dit geval het niet stengelscheuten zijn, die tot kamvorming overgingen (want bij Ereus chloranthus ontstaan de jonge scheuten,
voorzoover mij bekend, alleen aan de basis van de plant), maar
dat het klaarblijkelijk bloembeginselen zijn, die om voor ons nog

Echinocereus chloranthus.

Coll. L. H. te Rijswijk (Z.-H.)

onbekende redenen, niet tot bloemen zich verder ontwikkelden,
maar tot cristaat-vorming overgegaan zijn.
L. H I R S C H M A N N -H E L L E R .
Rijswijk.
Naschrift. Bij Echinopsissoorten komt het ook meermalen voor
dat bloemknoppen in nieuwe scheuten veranderen, welke door
een veel grooter ribbenaantal van den gewonen vorm afwijken.
G. D. D .
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OPHTHALMOPHYLLUM HERREI.
Bijgaand vindt U een foto van Ophthalmophyllum Herrei. De
plant die op deze foto voorkomt werd door een kennis van mij
verleden zomer betrokken van Haage Jr. Erfurt. Den heelen

Foto van Dijk, Bilthoven.

zomer heeft zij temidden van andere hoogsucculente Mesems buiten
gestaan, slechts van boven afgedekt door glas. Het oorspronkelijke
lichaam heeft onderaan een tweede lichaam gevormd - het kleine
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exemplaar op de foto - en is zelf normaal verveld. In December
j.l. is de knop te voorschijn gekomen, of liever gezegd, half te
voorschijn gekomen, aangezien de bloem nooit heelemaal uit de
spleet is gekomen. De plant wordt ‘s winters in een kamerkasje
in een onverwarmd vertrek op het Zuiden overgehouden. Onderaan
het groote lichaam is ook op de foto reeds het eene ,,oog” van
een nieuw zijlichaam te zien, dat nog onder de huid van de plant
verborgen zit, Aangezien mij geen foto van een bloeiend exemplaar
van Ophthalmophyllum Herrei bekend is en deze soort mij juist
als resultaat van kamercultuur wel interessant lijkt voor Succulentaleden”, heb ik ze laten fotografeeren. De schitterende opname
werd gemaakt door den fotograaf van Dijk te Bilthoven en is
3 maal de ware grootte.
Beschrijving van de bloem: kleur licht-lila, 26 kroonbladeren in
1 - 2 kransen. 5 stampers, vele meeldraden, vruchtbeginsel in het
lichaam der plant blijvend. 3 of 4 samengegroeide kelkbladeren,
lichtgroen van kleur.
Mej. W. VAN A ALDEREN .
Bilthoven,

HET LEEKENHOEKJE.
Maart, lentemaand, wat een heerlijk geluid ,,lente”. Alles
herleeft in de natuur, ook het ongedierte, dit gespuis houden wij
in de eerste plaats goed in ‘t oog. De voorjaarswerkzaamheden
kunnen dus een aanvang nemen.
Doch eerst willen wij nog eens terug komen op de koude dagen
en wel naar aanleiding van een schrijven van Mej. v. d. Thoorn
te den Haag. Zij schrijft: ,,Gedurende de vrij strenge vorstperiode in Januari, waarbij de thermometer overdag 10° F. en
des nachts 20° F. vorst aanwees, kon ik de temperatuur in mijn
kasje resp. op 50 en 40° F. houden. De ruiten waren evenwel
steeds dik bevroren zoodra de zon niet meer op het kasje scheen,
zoodat ik medelijden kreeg met de planten, die dicht bij de koude
ruiten stonden. Ik zelf vind het ook onaangenaam om dicht bij
bevroren ruiten te zitten, waar steeds een koude luchtstroom een
gevoel van tocht veroorzaakt en trek daarom ‘s avonds zoo vroeg
mogelijk de gordijnen dicht, Dit laatste bracht mij op het denkbeeld de ruiten van de kas aan de buitenkant met couranten af
te dekken. Ik voorzag de staande ruiten en 1/3 van het schuine
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bovenvlak met een dubbele laag uitgespreide couranten, zorgdragend dat de reeten goed bedekt waren. Het succes was groot.
Toen ik met de laatste ruit klaar was waren de eerste ruiten al
ontdooid. De afgedekte ruiten zijn verder steeds ontdooid gebleven en hoewel ik op dezelfde wijze gestookt heb, was de
temperatuur overdag en ‘s nachts 10° hooger dan voor dien tijd
bij eenzelfde temperatuur buiten. Dank zij de couranten kon ik
zonder vrees een strengere vorst afwachten.”
Tot hiertoe de schrijfster, Het is verwonderlijk dat dit oude
beproefde middel zoo weinig toepassing vindt. Wij staan eenigszins te kijken van de genoemde temperaturen, na de afdekking
n.l. 60° en 50° F. In den tijd, dat wij zoo langzamerhand de
verwarming niet meer stoken, gebruiken wij, bij verwachting van
koude nachten, couranten en dekken daarmede de planten af.
Met rietmatten bereiken wij dezelfde resultaten, doch niet alle
kasjes zijn dusdanig gebouwd dat men er gemakkelijk rietmatten
kan opleggen en afhalen.
Zonnebrand en wolluis zijn de vijanden van hen, die op kamercultuur zijn aangewezen.
Het overbrengen van de planten naar een romerkasje of bak
is mogelijk indien er bescherming aanwezig is tegen koude nachten,
want laten wij niet uit het oog verliezen dat de overgang van
een verwarmd huis naar een koude kas of bak nogal groot is.
Het watergeven blijft gelijken tred houden met de temperatuur,
waaraan de planten zijn blootgesteld. Een lichte besproeiing met
een fijn bloemenspuitje zal de planten goed doen.
Gedurende de wintermaanden hebben wij de prijscouranten
geraadpleegd en onze keus gemaakt, welke planten wij aan onze
verzameling zullen toevoegen en natuurlijk daarbij rekening gehouden met de standplaats, die de nieuwe gasten zullen krijgen,
veel zon, weinig zon, of in ‘t geheel geen zon. Beginners ontraden wij importplanten indien ze niet goed aan den groei zijn,
dus goed beworteld zijn, anders is de ellende niet te overzien en
dit schaadt de liefhebberij.
Alvorens een pas verkregen plant in de verzameling te plaatsen
wordt zij terdege nagezien, één met ongedierte besmette plant
kon uw geheele verzameling aantasten.
Zij, die het verpotten in het najaar niet aangedurfd hebben,
doch liever de kat eerst eens uit den boom kijken, maken deze
maand reeds toebereidselen voor dit werk, dat mooi is als het
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afgeloopen is. Potten en pannen worden schoongemaakt en een
grondmengsel in gereedheid gebracht. Dit grondmengsel wordt
aan de buitenlucht blootgesteld en zoo nu en dan omgeroerd om
zoodoende alle bestanddeelen goed gemengd te krijgen.
Het zaaien van cactussen en andere vetplanten is aardig en
leerzaam, maar eischt een voortdurende controle, dus veel tijd.
Voor iemand, die geen gelegenheid heeft het zaaisel geregeld te
controleeren is het zaaien een teleurstellend werk.
Alleen met zaaiinrichtingen, waarvan de bodem verwarmd kan
worden, is succes te verwachten. Wij kunnen natuurlijk ook

Zaaipan met verspeende tweejarige planten van Mam. bocasana.

wachten tot de natuur den bodem voldoende verwarmt, maar dan
zijn wij te ver in den tijd en hebben geen gelegenheid de zaailingen zoover op te fokken, dat ze weerstand genoeg hebben om
den komenden winter met succes door te komen.
Op den bodem van zaaipan of bak wordt een laag potscherven
aangebracht, voor draineering, daarna volgen eenige stukjes houtskool en dan de grond (tuinaarde met zand). Er wordt voor gezorgd, dat de grond een paar centimeter beneden den bovenrand
blijft, dan wordt de grond verder met een plat voorwerp zacht
aangedrukt.
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Het steriel maken der aarde (v erhitten, waardoor de bacteriën
worden gedood) is af te raden. De kwade bacteriën worden
gedood maar de goede ook, en zonder goede bacteriën kan een
plant niet leven. Tevens neemt steriel gemaakte grond zeer slecht
water tot zich.
Na het aandrukken der aarde worden de zaden uitgezet. Fijne
zaden worden vermengd met fijn zand en dit mengsel strooit men
in de zaaiinrichting. Het vermengen met fijn zand heeft ten doel
om te voorkomen, dat alle zaden bij elkaar komen te liggen.
Na de uitzaaiing worden de zaden met een laagje zand of aarde
(zand is te prefereeren omdat hierbij de algen niet zoo sterk optreden) ter dikte van de zaadkorrels, bedekt.
Nu moet de aarde vochtig gemaakt worden. Doen wij dit
boven op, dan loopen wij de kans dat de zaden wegspoelen,
daarom zetten wij de zaaipan in een bak met lauw water en
laten het water doortrekken totdat aan de oppervlakte zichtbaar
wordt, dat de aarde door en door nat is.
Na dit werkje dekken wij de inrichting met een matglazen- of
witgemaakte ruit af, om kieming te bespoedigen, en geven de
inrichting een warm plaatsje. Het is vanzelfsprekend dat de
verschillende zaden van een aanduiding zijn voorzien, zoodat
nagegaan kan worden wat te voorschijn komt.
Het kiemen varieert tusschen dagen en maanden, dus is gedeeld
een eerste vereischte.
Kiemplantjes moeten direct frissche lucht hebben, hetgeen te
bereiken is door een luciferhoutje tusschen ruit en rand der pan
te leggen. Zijn in één zaaigelegenheid verschillende soorten uitgezaaid, die niet gelijktijdig kiemen, dan is het zaak de kiemplantjes zoo spoedig mogelijk in een ander bakje over te zetten,
want voor de kieming mag geen frissche lucht worden toegevoerd
en de kiemplantjes hebben deze noodig.
Condensatiewater, dat zich tegen de dekruit afzet, wordt verwijderd, door de zaaiinrichting een weinig hellend te plaatsen
loopt dit vanzelf af.
Wordt de bovenkorst van den grond in de zaaigelegenheid
groen of hard, dan moeten de kiemplantjes onverwijld verspeend,
(overgezet in een andere zaaipan) worden. Men gebruikt evenwel
hetzelfde grondmengsel. Dikwijls groeien kiemplantjes spichtig
uit, gebrek aan frissche lucht en licht is hiervan veelal de oorzaak.
Mocht het euvel van hard worden zich voordoen vóór de
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kieming, dan wordt deze bovenlaag verwijderd, omdat de kiemplantjes te zwak zijn om door deze harde laag te breken. Meestal
zal het voorkomen, dat deze laag de zaden vasthoudt, verwijderen
wij nu deze laag dan gaan de zaden mede, daarom is hierop desnoods gewapend met loupe, goed toe te zien, anders kunnen wij
wel wachten en het eind van ‘t liedje is dat het zaad niet gedeugd
heeft.
Heeft men slechts enkele zaden uit te zaaien, neem dan een
medicijnfleschje, vul het half met vochtige aarde, laat daarna de
zaden door de halsopening glijden gevolgd door wat fijn zand en
sluit het fleschje daarna goed af met een kurk. Het fleschje wordt
nu achter de kachel geplaatst, de aarde blijft vochtig omdat het
water niet verdampen kan. Na verloop van eenigen tijd zult u
versteld staan van de resultaten! Zijn de kiemplantjes groot genoeg om verspeend te worden dan wordt het fleschje stuk geslagen,
natuurlijk niet op de steenen, zoodat de stukken dwars door de
plantjes vliegen en de plantjes komen in potjes op een bank te
staan.

MONSTRUOSITEITEN
Euphorbia lactea
door

G. A. FRICK, Los Angeles.
Euphorbia lactea Haw. is een 15 à 20 voet hooge boom, die op de
West-Indische eilanden voorkomt. Bij de op die eilanden groeiende
exemplaren wordt de stam 13-25 c.M. dik en is dan met een
ruwe schors bedekt. De driekantige, donkergroene, cactusachtige
takken groeien recht omhoog, waardoor ze dichtbij den stam
komen te staan. Door dien habitus worden veel verzamelaars
ertoe gebracht, de soort met E. Hermentiana, E. triangularis en
E. trigona 1) te identificeeren. Echter hebben we in de lichte
streep of band, die van boven naar beneden over de zijden der
takken verloopt, een onfeilbaar onderscheidingsteeken. De doorns
zijn kort en hoornachtig en langs den rand der ribben geplant.
De cristata variëteit is nimmer gedoornd, maar de bonte kleurschakeering der takken treedt altijd bij de cristate vormen op,
zoodra de takken oud genoeg en voldoende uitgegroeid zijn. Die
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lichte banden maken dan de soort tot een der bekoorlijkste cristate
Euphorbia’s, die we kennen.
De bewering, dat de kamvorming bij deze soort teweeggebracht
zou worden door het slaan van hagelsteenen tegen de jonge
teere spruiten, is door een kweeker en verzamelaar van succulenten
in den staat Louisiana door feiten gestaafd. Na verscheidene

Euphorbia lactea Haw. var. cristata.
Photo Meister, Amstelveen.

planten waargenomen te hebben, die na aan hagel blootgesteld
te zijn, inderdaad tot kamvorming overgingen, probeerde hij bij
planten in zijn kas eenzelfde bewerking langs mechanischen weg,
met precies dezelfde resultaten. Later werd door schrijver dezes
dit zelfde experiment met bevredigenden uitslag getoetst.
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Het melkachtige sap dezer so ort wordt door de inboorlingen
der W.-Indische eilanden en het naburige vasteland voor velerlei
geneeskundige doeleinden gebruikt. De voornaamste werking van
het sap is bij inwendig gebruik als van een laxeermiddel, en uitwendig als ,,verzachter” van rheumatische aandoeningen. Wat
dit laatste betreft, is het als cureermiddel van nul en geener
waarde, evenwel veroorzaakt het melksap, wanneer het op de
huid wordt uitgewreven, een ontsteking, die pijnlijker is dan de
rheumatische pijnen zelve, waardoor de laatsten schijnbaar minder
worden !
E. lactea heeft een wijd verbreidingsgebied. In de Vereenigde
Staten is ze in Noordelijke richting tot in Florida gevonden.
Volgens Berger stamt de plant uit Indië, echter heb ik nooit
één exemplaar gezien, dat daar vandaan kwam. Niet onmogelijk,
dat hij de soort in dat opzicht met E. trigona heeft verward.
De plant behoorde eigenlijk in Nederland veelvuldig gekweekt
en alom bekend te zijn, daar ze toch in Ned. W.-Indië in en bij
de stad Curaçao wordt aangetroffen.
Vert. M. K.
1) Euphorbia trigona Haw. vindt men in jaarg. 1931, pag. 206-207 beschreven
en afgebeeld onder den onjuisten naam E. neriifolia L. In een op pag. 256 verschenen rectificatie wordt de plant echter van den correcten naam voorzien.
Naschrift van de vertaalster. Bijstaande photo (waarop de grijsachtige teekenjng
helaas niet te zien is) is dezelfde, die een artikel over deze plant (,,Cristata vormen
onder de Euphorbia’s”) van de hand van den heer J. Lagendijk. verschenen in
jaarg. 1929 van ,,Succ.“. pag. 45-47, illustreert. Genoemde auteur meende de
plant in quaestie als een cristate vorm van E. triangularis Desf., een soort, die
tot dezelfde groep, nl. de Trigonae, behoort, te moeten identificeeren, zij het dan
ook niet zonder eenig voorbehoud. Het verbreídingsgebied van E. triangularis
kan dus gevoeglijk tot Afrika teruggebracht worden. Naar aanleiding van het
artikel van den heer Lagendijk deed de heer Frick. die een autoriteit is op het
gebied van Euphorbia’s, ons bovenstaande interessante mededeelingen toekomen,
waarvoor we gaarne een plaatsje in ons blad inruimen.
Vermelden we nog, dat deze kamvormige Eupharbia ook in Duursma’s ,,Onze
Vetplanten” (pag. 14. met zelfde afb.) en Succulenten in beeld en woord"
(pag. 99) onder den thans verkeerd gebleken naam E. triangularis Desf. var. cristata
wordt afgebeeld en beschreven.

- 51-

JAARVERSLAG 1932.
Dames en Heeren!
Nu het 14de jaar van het bestaan der N. V. v. V. ,,Succulenta”
weer achter ons ligt, zij het ons vergund U verslag uit te brengen
over het wel en weê der Vereeniging gedurende dit afgeloopen
tijdvak.
Men zal zich ongetwijfeld afvragen, hoe de Vereeniging het
crisisjaar 1932, een donker jaar in de wereldhistorie, is doorgekomen. Nu, ons antwoord daarop kan kort en bondig zijn, n.1.
,,met glorie”. Wij hebben in 1932 in ons maandblad in totaal
301 nieuwe leden, waaronder 32 voor 1933, bekend kunnen
maken. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, telt de Vereeniging, na aftrek der tot eind December binnengekomen bedankjes,
wier aantal minder onrustbarend is, dan wij in verband met de
tijdsomstandigheden verwachten, in het geheel 1178 leden, waaronder 77 buitenlanders, verspreid over de navolgende landen:
N.-O. Indië (16). N.-W. Indië, Curaçao (2), Duitschland (11).
België (20). Denemarken (1). Engeland (2), Tsjecho-Slovakije (l),
Zwitserland (l), Vereenigde Staten van Amerika, inzonderheid
Californië (18), Z.-Afrika (3) en Japan (2). Januari 1932 was het
ledental 1139. Wij zijn dus dit laatste jaar niet achteruit geboerd,
maar daarentegen iets vooruitgegaan. Een hartelijk woord van
dank aan allen, die het afgeloopen jaar een of meer steentjes tot
den uitbouw onzer Vereeniging hebben bijgedragen, is hier zeker
op zijn plaats.
De Alg. Vergadering werd Zaterdag 23 Januari te Utrecht.
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, gehouden. Opgekomen
waren het voltallig bestuur en 23 leden. In zijn openingswoord
werd door den voorzitter den in December 1931 ontslapen heer
Ed. Becht, wien onze Vereeniging zooveel te danken heeft, herdacht. De aftredende bestuursleden, mej. M. C. Karsten en
de heer S. P. C. van Romunde werden bij acclamatie herkozen.
Als leden der Kascommissie werden voorgedragen en benoemd de
Groningers Schipper, Fokkinga en Salverda. Overeengekomen werd, dat ingeval laatstgenoemde heer door zijn studie verhinderd mocht zijn, zich met de verificatie te bemoeien, de heer
Luinge zijn plaats zou innemen. Conform een voorstel van
Groningen werd besloten een met meerdere photo’s geïllustreerde
reclameplaat te doen vervaardigen. Evenwel werd, in verband
met de hooge drukkosten, definitief van de uitgifte van een nieuwe
ledenlijst afgezien. Het uitleenen onzer cliché’s vormde ook een
punt van bespreking. De redacteur zeide er in den vervolge
rekening mede te zullen houden, dat voor het overnemen van
illustraties in een ander blad twee toestemmingen noodig zijn, n.1.
van den photograaf en den drukker of redacteur. Wat de plaats
van de te houden Zomervergadering betreft, viel de keuze op
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Haarlem. Alzoo trokken tal van leden op Hemelvaartsdag (5 Mei)
naar de oude stad aan het Spaarne. Het feest begon ‘s morgens
met een bijeenkomst in hotel ,,Lion d’Or", daarna onder deskundige
leiding een rondwandeling door oud-Haarlem. Terug in ,,Lion
d’Or” wachtte den hongerigen sightseeërs een welvoorziene koffietafel. De middaguren werden besteed met een autotour door de
bloeiende bollenvelden en een bezoek aan de Bloemententoonstelling te Noordwijk. Een gezellig diner besloot deze zeer geslaagde bijeenkomst, waarop de deelnemers zeer zeker nog met
genoegen zullen terugzien.
Laten wij thans onze afdeelingen onder de loupe nemen en
eens zien, wat ze in het afgeloopen jaar alzoo hebben gepresteerd.
Beginnen wij met de oudste en wel de Haagsche afdeeling. Door
de Hagenaars werden 7 avondvergaderingen en een excursie (naar
den cultuurtuin der T. H, S. te Delft) gehouden. 29 October hield
de bekende Cactusjager Curt Backeberg uit Hamburg op een
daarvoor speciaal uitgeschreven vergadering een lezing met lichtbeelden voor den Kring. Op de December-vergadering werd
definitief besloten tot het regelmatig organiseeren van plantenkeuringen, waarbij de leden ieder ten hoogste drie planten mogen
inzenden, Het aantal kringleden bedraagt thans 58.
Afd. Amsterdam en Omstr. hield 22 Januari haar 6de Jaarvergadering, in den loop van het jaar werden er nog 7 avondvergaderingen uitgeschreven, terwijl in het zomerseizoen de Hortus
Botanicus en de kweekerij van den heer Kloeseman met een
bezoek werden vereerd. 31 October was de heer Backeberg
de gast van de Amsterdammers: in de groote collegezaal van den
Hortus Botanicus hield de heer B. een interessante causerie over
zijn reizen door Amerika’s schoonste Cactusgebied, e. e. a. toegelicht met prachtige lantaarnplaatjes. Kring Amsterdam telt tegenwoordig 53 leden.
Door Kring Utrecht werden 1.1. zomer niet minder dan 5 excursies
ondernomen. Verder werd eenige malen vergaderd. Ook werd
dit jaar door de afdeeling weer deelgenomen aan de groote
bloemententoonstelling de U. B. T. O., die van 25-29 Mei in het
Jaarbeursgebouw werd gehouden. De Utrechtenaren mochten het
genoegen smaken hun inzending bekroond te zien met een groote
gouden medaille en de zilveren Senaatsmedaille. - Dat deze show
een aantal nieuwe leden voor ,,Succ.” opleverde, hoeft wel geen
betoog! Kring Utrecht is thans 72 leden sterk.
Onze. Haarlemsche afdeeling legde ook dit jaar weer een groote
activiteit aan den dag. Memoreeren wij in de eerste plaats de
door de Haarlemmers op 23, 24 en 25 Juni gehouden Vetplantententoonstelling, die voor Kring en Hoofdvereeniging een groot
succes was. De photo’s van verscheidene fraaie inzendingen in
het Augustusno, spreken wel voor zichzelf. Voorts werden door
de afdeeling nog een 8-tal avondvergaderingen en 2 excursies ge-
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houden, terwijl zij op Hemelvaartsdag als gastvrouw optrad. Het
aantal Haarlemsche kringleden bedraagt momenteel 82.
Gaan wij thans over tot onze Noordelijkste afdeeling. n.l. die
te Groningen. Het pleit wel voor het Groningsche kringleven.
dat er niet minder dan 14 bijeenkomsten werden georganiseerd!
In het zomerseizoen had één enkele excursie plaats naar kweekerijen
en particuliere collecties te Muntendam en Sappemeer. Op de
September-vergadering, waar ook de heer de Ringh van het
H.B. aanwezig was, werd in beginsel besloten om in Mei van
het volgend jaar een tentoonstelling te houden. Door den ijverigen
Kringsecretaris, den heer Pokkinga, werden wij geregeld van het
wel en wee der afdeeling op de hoogte gehouden. Het aantal
Groningsche kringleden bedraagt momenteel 52.
De jonge Kring Enschede en Omstr. hield zijn lste jaarvergadering op Donderdag 6 October 1932, dewelke uitstekend was
bezocht, In totaal werd dit jaar 8 maal vergaderd. Het H.B.
werd door den Kringsecretaris, den heer Stroboer, geregeld over
den gang van zaken ingelicht. Momenteel telt Kring Enschede
14 leden, nog niet zoo héél veel. Van harte wenschen wij den
Kring in het komende jaar een flinke uitbreiding van het ledental!
Kring ,,Het Gooi” werd, na een op 11 December 1931 gehouden propaganda-avond, definitief opgericht den 15den Januari d.a.v.
Een reglement werd in elkaar gezet en in druk gegeven, terwijl
besloten werd tot het houden van ruil- en verkoopbeurzen. In
September d.a.v. had er een groote plantenkeuring plaats, waaraan
door 12 leden werd deelgenomen. Er werden door de jongste
onzer afdeelingen in het lste jaar van haar bestaan niet minder
dan 5 lezingavonden en evenzoovele excursies gehouden. Kring
,,Het Gooi” telt thans 39 leden. Vermelden we nog, dat een
speciale commissie in het leven werd geroepen om Kring en
Hoofdvereeniging te propageeren.
Van het H.B. was de voorzitter, de heer de Ringh, meermalen als spreker op vergaderingen van Kring ,,Het G o o i aanwezig, terwijl hij op 13 September en 13 October respectievelijk
te Groningen en Haarlem op bezoek was. De heer Duursma
hield een lezing met lichtbeelden op een propaganda-avond van
Kring Groningen (28 Mei), terwijl zijn mede-redacteur, de heer
v. d. Houten op een bijeenkomst der Hagenaars a!s spreker optrad.
Laten wij er thans toe overgaan verslag uit te brengen van de
werkzaamheden van het Secretariaat over het afgeloopen jaar 1932.
Van 1 Januari tot en met 31 December werden door ondergeteekende 382 brieven (incl. 59 buitenlandsche), 257 kaarten (incl.
19 naar het buitenland) en 206 kaartformulieren (4 buiten!.) verzonden. Het aantal drukwerken, zooals proefnummers van .,Succ.",
propagandakaarten en drukproeven, dat geëxpedieerd werd, bedroeg
niet minder dan 460, waaronder 50 naar het buitenland.
Wat betreft ons maandblad ,,Succulenta”, vormt de 14de jaar-
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gang een boekdeel van 316 bladzijden, dus heel wat dikker dan
de vorige j.g. (264 bldz.) Jaargang 1932 is met niet minder dan
99 photo’s en teekeningen, op enkele uitzonderingen na naar eigen
cliché’s, geïllustreerd. De zeer gunstige toestand onzer Vereenigingsfìnanciën maakte het mogelijk om bijna elke maand een extra
dik no. uit te geven (d.w.z. boven de 20 blz.). Niettegenstaande
dat, moesten toch nog eenige bijdragen wegens plaatsgebrek voor
den volgenden jaargang blijven liggen. De redactie had dus niet
bepaald over gebrek aan de noodige copy te klagen! Een paar
buitenlanders gaven weer blijk van hun daadwerkelijke belangstelling voor ons maandblad door inzending van interessante bijdragen en mooie afbeeldingen. Wij denken hierbij in het bijzonder
aan de H.H. Tischer (Bruchsal) en G. A. Frick (Los Angeles).
Twee bestuursleden, president en vice-president, der ,,Cactus &
Succulent Society of America" zonden ons nog een bijdrage. die
in het bijzonder voor ons Nederlanders belangwekkend is, plus
een daarbij behoorende collectie allerkeurigste photo’s. Wij hebben
dus voor de lezers van ,Succulenta” nog wat in het vet!
De uitvoering van het blad is nog steeds onberispelijk en wij
maken dan ook gaarne van de gelegenheid gebruik de Firma
v. Druten openlijk hulde te brengen, voor de wijze waarop zij
ons maandblad pleegt te verzorgen.
Thans zijn we aan onze bibliotheek toegekomen, De boekerij
geeft onzen voorzitter-bibliothecaris handen vol werk! De belangstelling voor de bibliotheek is zelfs zoodanig toegenomen. dat
de heer de Ringh zich van een assistent heeft moeten voorzien
om hem bij de expeditie der boeken behulpzaam te zijn! Gedurende
het jaar 1932 werden door den heer de Ringh in het geheel
481 pakketten verzonden, bevattende. . . . 720 boeken. Het aantal
uitgezonden rappels voor terugzending is 140. Op afdoening liggen
nog 266 aanvragen te wachten, waaronder nog 16 van 1931!
Men zal begrijpen, dat de verzending der boeken de Vereeniging
schatten aan porti kost. De franco toezending zullen wij dan
ook op den duur niet vol kunnen houden. Een der leden, een
trouwe klant der bibliotheek, had de aardige gedachte den heer
de Ringh een flinke partij zaad te doen toekomen, met het oogmerk deze te verkoopen en de opbrengst te gebruiken ter bestrijding der bibliothecaire onkosten! In 1932 werden twee
werken aangekocht, nl. ,, Mesembryanthema” van Brown-TischerKarsten en A. Berger’s ,,Entwicklungslinien der Kakteen”, het
laatste boek ter vervanging van een bij de post weggeraakt
exemplaar, Verder werd nog een werk, t. w. Verkade s Album
,,Cactussen” door schenking verkregen.
1932 bracht alweer een paar nieuwe Nederlandsche werken op
succulentengebied. In de eerste plaats zij gememoreerd Verkade’s
Album ,,Vetplanten ” van de hand van den Amsterdamschen hortulanus, den heer A, J. van Laren. Redacteur Duursma zorgde
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voor een Nederlandsche bewerk ing van Curt Backeberg’s .,Kakteenjagd“, welk boek in het najaar onder den titel ,.Cactusjacht”
het licht zag. Verder schreef de heer Duursma in opdracht van
de fa. Zaadnoordijk te Groningen een beknopt boekje over ,,Cactussen en hunne verzorging”, waarbij hij niet verzuimde de aandacht op onze Vereeniging te vestigen. Duursma’s werkje ,,De
behandeling onzer Cactussen en andere Succulenten van maand
tot maand” (serie Weten en Kunnen, N°. 105) beleefde in 1932
een tweeden druk.
Van hetgeen er het afgeloopen jaar op succulentengebied in
Duitschland het licht zag, noemen we de nieuwe mappen (7-12)
van het door Dr. Werdermann uitgegeven schitterende plaatwerk ,,Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen.” (Verlag
Neumann, Neudamm). Verder verscheen bij Trowitzsch u. Sohn,
Frankfurt a Oder een nieuw werk van de hand van Curt Backeberg (,,Neue Kakteen, Jagden, Arten, Kultur”).
Vermelding verdient ook het nieuwe Duitsche tijdschrift ,,Der
Kakteenfreund” (Verlag Hentschel, Mannheim) alsook Bd. I I van
,,Pareys Blumengärtnerei (Parey, Berlin). Tot zoover de Duitsche
literatuur. In Engeland verscheen een belangrijk werk over de
Sempervivums oftewel huislooken: ,,An Account of the Sempervivum Group”, door R. Lloyd Praeger. Het is een uitgave
der Royal Horticultural Society (Londen 1932). We hopen dit
werk in een der eerste nos. van den nieuwen jaargang te recenseeren.
Wat betreft onze verhouding met onze zustervereenigingen, zijn
wij ‘t afgeloopen jaar ‘t meest in contact geweest met de Britsche,
Amerikaansche en Z. Afrikaansche Vereenigingen. In September
verscheen het lste no. van het orgaan der jonge Britsche vereeniging. Het blad, genaamd ,.The Cactus Journal”, maakt een
degelijken indruk, we kunnen er onze Engelsche confraters mede
gelukwenschen. Met de redactrice van dit nieuwe tijdschrift,
mevr. Vera Higgins wisselden wij Nieuwjaarswenschen namens
onze wederzijdsche Vereenigingen. Over de Amerikanen hebben
we al het een en ander gezegd en kunnen we nu dadelijk tot
Zuid-Afrika overgaan. Zeer aangenaam was de briefwisseling,
die we met onze Z. Afr. collega, mevr. D . van der Bijl, te
Great Brak River, voerden. Genoemde dame heeft ons haar
medewerking aan ,,Succulenta” toegezegd! En dat men onze
Nederlandsche Vereeniging als Eerelid der ,,South African Succulents Society” heeft ingeschreven, is wel een bewijs, dat men ons
werk waardeert!
Alvorens ons verslag te beëindigen, moet ons nog iets van het
hart en wel dit. De laatste maanden heeft de bodem, waarop
ons hechte Vereenigingshuis is gebouwd, op een eigenaardige wijze
getrild en gebeefd. De Bilt, waar we oogenblikkelijk inlichtingen
gingen inwinnen omtrent de oorzaak van dit vreemde verschijnsel,
meende, dat we in dit geval niet met een onschuldige tectonische
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beving te doen hebben, doch me t iets van vulkanischen aard. Ja
zelfs werd gevreesd voor een plotselinge eruptie. Laten we hopen,
dat de seismografen zich in deze hebben vergist en het nimmer
tot een uitbarsting zal komen, waarbij het leven van ,,Succ."
natuurlijk ernstig zou worden bedreigd ! Leden, mogen wij een
beroep doen op Uw aller steun en medewerking, tot heil der
Vereeniging !
Januari 1933.
DE SECRETARESSE.
CACTUSSEN ZAAIEN EN DE VERZORGING DAARVAN!
Wanneer wij in het bezit zijn van goed kiemkrachtig cactuszaad,
kunnen we dit gaan zaaien wanneer het daarvoor de tijd is.
We zaaien in zaaipannen of kistjes. Deze worden met aarde
gevuld, waarvan in elk geval de bovenste laag goed fijn en zoo
zuiver mogelijk moet zijn.
De vulling geschiedt tot 1 à 2 c.M. beneden den rand, goed
vlak gestreken of in ‘t midden iets hooger, in geen geval in ‘t midden
lager, daar dan een natte plek ontstaat.
De meeste cactuszaden eischen een zeer voorzichtige behandeling, vele kiemen slechts bij hooge temperatuur. in verband
met de hooge temperatuur en de betrekkelijke vochtige lucht is
er gevaar, dat de grond, waarin gezaaid wordt, dicht slaat en dit
de kieming bemoeilijkt.
Ook na het opkomen zijn de gevaren niet bezworen. We weten
allen, dat een bloempot, waarin gekweekt wordt, in vochtige lucht
na eenige tijd groen wordt en zich de aarde in den pot met een
groen moslaagje overdekt. Geschiedt dit bij ons zaaisel, dan is
er weinig meer van te wachten. Gebruiken we voor het zaaien
gewone bladaarde, dan is voor het aangegeven gevaar zeer te
vreezen. Bovendien herbergt deze aarde vaak sporen van verschillende zwammen, die oorzaak kunnen worden van het wegrotten
en wegsmeulen van onze jonge cactusplantjes.
Men tracht de aarde voor het zaaien dan ook wel eens te
steriliseeren. Men kan dit doen door fijn gezeefde aarde droog
te verhitten, of door ze in een fornuispot in water te koken en
daarna wat te laten opdrogen. Wanneer wij bij ons grondmengsel
scherp zand gebruiken dient dat voor het gebruik gewasschen te
worden. Men doet dit door een hoeveelheid in emmer of kuip
te doen, hierop water te gieten en daarna flink te roeren. Het
vuile water wordt daarna afgegoten.
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Deze bewerking wordt herhaald, tot het water niet meer vuil
wordt.
Enkel scherp zand kunnen we bij het zaaien van cactussen niet
gebruiken, daar dit het water onvoldoende vasthoudt en er dus
herhaaldelijk gesproeid zou moeten worden.
Wanneer wij nu het zaad gaan zaaien, moeten wij zorgen dat
het zaadje zich tot een plantje ontwikkelen kan. Om dit in de
hand te werken, moet er voldoende lucht en water aanwezig zijn
maar ook voldoende warmte. Het water doet dienst om de huid
van het zaadje te weeken, en het reserve voedsel, dat zich in het
zaadje bevindt, om te zetten.
Want wanneer het zaad in droge aarde ligt, zal en kan er
ook geen ontwikkeling plaats vinden.
Wij dienen dan ook toe te zien, dat het bovenste laagje grond
vooral voldoende vocht bevat, en wanneer dit nu niet het geval
mocht zijn, dat kunnen wij dat verhelpen door te sproeien. Dit
kan echter ook nog kwade gevolgen te weeg brengen, want het
kan gebeuren dat juist door het sproeien de aarde dicht slaat,
zoodat er niet voldoende lucht in en uit de aarde kan, zoodat
we groot gevaar loopen dat ons cactustaad verstikt.
Een andere manier om de aarde vochtig te houden is, ons
zaaikistje in een teiltje met een weinig water te plaatsen zoodat
de aarde van onder af bevochtigd wordt.
Lucht is noodig voor de ademhaling van het plantje, ‘want bij
de kieming haalt het plantje sterk adem, voldoende lucht moet
er dan ook steeds aanwezig zijn wil ons cactuszaadje ontkiemen.
Een zaad is eigenlijk een klein plantje in rust met wat reservevoedsel bij zich en gezamenlijk omgeven door de zaadhuid.
Als dit plantje gaat groeien, haalt het sterk adem en daarvoor
is zuurstof noodig. Wanneer we in goede losse aarde zaaien,
zal als regel een zaad in het bovenste laagje aarde wel voldoende
lucht vinden. Sommige cactuszaden liggen echter lang voor ze
ontkiemen en dan slaat de grond wel eens dicht.
Daarom, ondanks onze voorzorgen, gebeurt het toch wel eens,
dat bij donker weer d e jonge cactusplantjes wegsmeulen.
Elken morgen de zaaipannen inspecteeren is gewenscht, droge
plekken worden dan voorzichtig bevochtigd ; en bij begin van
smeulen strooien we een weinig droog scherp zand of houtskool
over de aangetaste plaats.
F . HOOGVLIET.
Rockanje.
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DE ,,ECHTE” HAWORTHIA MARGARITIFERA.
Onlangs vroeg een lezer, of er onder den naam Haworthia
Haw. verschillende plantentypen worden aangetroffen,
en zoo ja, welke dan als de ,,echte” moet worden beschouwd.
margaritifera

De ,,echte” Haworthia margaritifera.

Foto Friedr. Ad. Haage, Erfurt.

Het is niet gemakkelijk deze vraag door een uitvoerige beschrijving te beantwoorden. Maar aan de hand van een duidelijke
foto, ons door de firma Fried. Ad. Haage Jr. te Erfurt, welwillend toegezonden, zal men zich van de ,,echte” soort een goede
voorstelling kunnen maken.
De ,,echte” Haworthia margaritifera Haw. is een tamelijk forsche
plant, de rozetten meten samen 15 c.M. in doorsnede en zijn dan
ongeveer 12 c.M. hoog, de vorm is dus eenigszins gedrukt, d.w.z.
meer breed dan hoog, terwijl bij de andere tot deze groep (Mar-
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garitiferae) behoorende soorten en variëteiten de hoogte grooter
is dan de breedte. Kenmerkend voor den type-vorm is ook, dat
de 7-8 c.M. lange, aan den voet 3 c.M. breede, vleezige bladeren,
een iets naar binnen gebogen stand hebben. Maar het voornaamste
onderscheid is wel, dat de bladeren bij de echte H. margaritifera
aan beide zijde onregelmatig met veel grooter, ronde, witte parels
bezet zijn. Bij de talrijke verscheidenheden en bastaarden, welke
onder dezelfde benaming in onze collecties voorkomen, zijn de
pareltjes aanmerkelijk kleiner en veelal meer regelmatig tot dwarsbanden gerangschikt.
Behalve de type-vorm noemt Berger de variëteit erecta (Haw.)
Bak. met meer rechtstandige bladeren: var. granata (Willd.) Bak.
in alles kleiner en gedrongener. De naar verhouding groote parels
zijn bij dezen vorm talrijker en meer tot dwarsstrepen geordend:
var. semi margaritifera (Salm.) Bak., var. corallina Bak. en var.
subalbicans.
Van verschillende dezer variëteiten bestaan nog
ettelijke sub-variëteiten en tusschen vormen, zoo van var. granata
de sub. var. laetevirens (Salm.) en minor (Salm.) (= H. granata var.
polyphylla Haw.). Van var. semi margaritifèra treffen wij aan
de sub. var. maxima Haw., major Haw. en multipapillosa (Sa1m.)
terwijl van var. subalbicans de sub. var. laevior Salm. en acuminata
Salm. worden genoemd. Al deze variëteiten en sub-variëteiten,
welke zeer moeilijk uit elkaar te houden zijn, worden gemakshalve
onder den naam margaritifera in den handel gebracht, zoodat het
niemand behoeft te verwonderen, dat men dikwijls eenig verschil
bij gelijk benoemde planten kan opmerken.
Bovendien worden andere tot de groep Margaritiferae behoorende
soorten wel eens als Haw. margaritifera Haw. aangetroffen, zooals
b.v. Haw. semi glabrata Haw., Haw. subattenuata (Salm.) Bak.,
H. subfasciata (Salm.) Bak., H. fasciator (Willd.) Haw., H . glabrata (Salm.) B a k . e n H. attenuata Haw. D i t m a a k t d e v e r G. D. D.
warring nog grooter.

BOEKBESPREKING.
Bluhende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen.
Heraus gegeben von Dr. Erich Werdermann. Verlag
J. Neumann, Neudamm und Berlin.
Map 11 , omvat pl. 41.

Pereskia grandifolia Haw. 42 Opuntia
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inamoena K. Sch., 43 Cephalocereus polyanthus Werd., 44 Cephaloc. rhodanthus (Gürke) Werd.
Map 12 omvat pl. 45 Pilocereus petitaedrophorus (Lab.) Console,
46 Cephaloc. Lehmannianus Werd., 47 Melocactus macrodiscus
Werd., 48 Coryphantha elephantidens Lemaire.
Alle platen zijn zonder uitzondering even interessant. De platen
43- 46 geven opnamen der planten op haar natuurlijke standplaatsen. Bij elke plaat behoort een uitvoerige wetenschappelijke
beschrijving met nauwkeurige literatuurlijst en zoo noodig speciale
kweekmethodes.
Elk jaar verschijnen 6 mappen elk met 4 platen, waarvan de
prijs 24 Mark plus porto bedraagt. Bij vooruitbetaling is de
prijs, bij franco toezending 22.80 M.
G. D. D.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.
Algemeene Vergadering, UTRECHT, 28 Januari 1933.
De uitslag der verkiezing van één bestuurslid wegens periodiek
aftreden van den heer Duursma is als volgt. Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 457. Hiervan behaalde mevr. J.
Grullemans-v. Berghen te Lisse 120 en de heer G. D. Duursma
te Leeuwarden 337 stemmen. Het aftredende bestuurslid, de
heer Duursma, is aldus herkozen.
Besloten werd dit jaar de Zomervergadering te GRONINGEN
te houden. Dus op naar Groningen, Hemelvaartsdag 25 Mei!
Een uitvoerig verslag der vergadering zal in een der eerstvolgende nummers worden gepubliceerd.
DE

SECRETARESSE.

INHOUD : Echinocereus Chloranthus. - Ophthalmophyllum Herrei. - Het
Leekenhoekje. - Monstruositeiten. - Jaarverslag 1932. - Cactussen zaaien en
de verzorging daarvan. - De .,echte” Haworthia margaritifera: - Boekbespreking.
- Bestuursmededeelingen.

Wij zouden te kort doen aan de eer van een onzer oud-Hollandsche kruidkundigen, wanneer wij geen uitvoerig overzicht
gingen wijden aan de nagedachtenis van Justus Heurnius.
Grooten dank zijn wij daarbij verschuldigd aan de heeren White en
Sloane, voor het bereidwillig beschikbaar stellen van hun publicatie.
Wij meenden het levensbericht van Heurnius te moeten doen
volgen door een populair-wetenschappelijke beschrijving der tot het
naar hem genoemde plantengeslacht H u e r n i a behoorende soorten.
Mej. Karsten heeft dat artikel voor haar rekening genomen,
waarvoor wij haar hierbij gaarne onzen dank betuigen.
G. D. D .
JUSTUS HEURNIUS
door
ALAIN WHITE en BOYD L. SLOANE.
De eerste Europeaan, van wien wij weten, dat hij in ZuidAfrika planten heeft verzameld en teekeningen ervan naar Europa
heeft gezonden, was Justus Heurnius. Hij was een missionaris
en geen plantkundige, in de botanische literatuur wordt slechts
sporadisch naar hem verwezen. Het eenige succulentengeslacht,
dat te zijner eere werd genoemd, spelt zijn naam nog verkeerd ook!
Toch was hij een man, die zich ten zeerste heeft onderscheiden,
en wij meenen dan ook goed te doen, door een oogenblik bij
hem stil te staan en hem de eer te geven, die hem toekomt. I n
theologische kringen wordt zijn nagedachtenis zoo nu en dan nog
wel geëerd. In 1897 werd te Nijkerk door J. R. Callenbach
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een zeer nauwgezette dissertatie, niet minder dan 360 bladz. tellende, over hem gepubliceerd en voor de Universiteit te Utrecht
verdedigd.
Justus Heurnius (de naam is een verlatijnschte vorm van
van Heurn of van Hoorn) werd 17 November 1587 te Leiden
geboren als zesde kind van Johannes Heurnius (1543-1601).
hoogleeraar in de medicijnen aan de Leidsche Universiteit. Justus
ging, toen hij 15 jaar oud was, eveneens in de medicijnen studeeren
en behaalde op 24-jarigen leeftijd den doctorsgraad. Evenwel
blijkt zijn belangstelling voor de medische wetenschap al spoedig
te zijn gaan tanen. Zijn broeder Otto Heurnius (1577-1652)
was ook arts geworden en bekleedde toen reeds de leerstoel voor
de geneeskunde aan de Universiteit, die door den dood van
Johannes Heurnius vacant was gekomen. De pestepidemie van
1604, die ongenadig in Leiden woedde en twee van Heurnius’
zusters binnen tien dagen grafwaarts sleepte, heeft mogelijk Justus
iets doen beseffen van de nutteloosheid der geneeskunde, zooals
men die toentertijd verstond, en heeft er wellicht aan medegewerkt
zijn gedachten in de richting der godgeleerdheid te sturen.
In elk geval ondernam Heurnius na zijn promotie een reis
naar Frankrijk en Engeland, die ruim vier jaar duurde. In dien
tijd had de Nederlandsche Gereformeerde Kerk in Engeland vele
aanhangers en klaarblijkelijk is Justus ten tijde van zijn verblijf
in Engeland zich daar meer en meer voor gaan interesseeren,
want bij zijn terugkeer in Holland in 1615 trok hij dadelijk naar
Groningen om daar tot 1618 in de godgeleerdheid te studeeren.
In het bijzonder concentreerde hij zijn gedachten op den toestand
der inlanders in Nederl.-Indië. Zijn academisch proefschrift wijdde
hij aan de ,,De wenschelijkheid om Indië tot een Christelijk land
te maken”. Sedert de Mohammedaansche veroveringen in de
jaren 1475-79 waren de eilanden onder de geestelijke overheersching van den Islam gebleven. Er waren weliswaar sedert 1598
zendelingen uit Holland overgekomen, maar hun gezamenlijke
invloed was niet groot geweest. Niet één van hen was met het
vuur en de oprechtheid van een Heurnius bezield. Zijn denkbeelden over de bekeering van Indië, zooals in zijn dissertatie
uiteengezet, hielden het volgende in: zorgvuldige selectie van alle
personen, soldaten en burgers evengoed als zendelingen, die van
Holland uitgezonden worden, daarbij uitgaande van het standpunt
hunner godsdienstige overtuiging; de oprichting van missiescholen
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over den geheelen archipel ; de vertaling en verspreiding van godsdienstige teksten ten behoeve der inlanders.
Dit alles was uitgedacht zonder werkelijke kennis van de toestanden, die in Indië heerschten. Heurnius verliet Holland op
9 Januari 1624 aan boord van den Oostindiëvaarder ,,Gouda” en
keerde 15 jaar later volkomen gedésillusioneerd naar huis terug.
Vanaf het oogenblik van zijn aankomst vond hij zich dank zij de
ernst zijner bedoelingen voortdurend midden tusschen de vele kleinzielige particuliere intrigues en politieke kuiperijen - die zich zoo
veelvuldig voordoen in elke blanke nederzetting in de tropen geplaatst. Hij verbleef in Indië gedurende het gouverneur-generaalschap van vier mannen - wier bewind zeer verschillende
politieke richtingen vertegenwoordigde -, te weten Pieter de
Carpentier, Jan Pietersz. Coen, Jacques Specx en Hendrik
Brouwer. Degene, die nog het meest voor zijn plannen voelde,
was Coen, die ,,een der invloedrijkste stichters van het Nederlandsch-Indische Rijk” is genoemd. Onder het bewind van de
Carpentier en Coen werd Heurnius predikant te Batavia en
hij maakte toen plannen voor de oprichting van een theologisch
seminarium. Bovendien schreef hij in dien tijd een woordenboek
der Maleische taal en vertaalde hij de Geloofsbelijdenis en de
Tien Geboden in het Chineesch.
Persoonlijke geschillen tusschen Heurnius en Coen werden
verre in de schaduw gesteld door de moeilijkheden onder Specx,
een gewelddadig en tyranniek gouverneur-generaal. De strubbelingen bereikten haar hoogtepunt, toen Heurnius in Mei 1632
openlijk van den kansel de politiek van Specx durfde aan te
vallen. Hij werd dadelijk schuldig verklaard aan wederspannigheid
en naar de Coromandelkust, d.i. op het vasteland, dat in onze
dagen deel uitmaakt van Britsch-Indië, verbannen. In September
van hetzelfde jaar, toen Brouwer gouverneur-generaal werd,
keerde hij echter weer naar Batavia terug. Daarop werd hij naar
Ceram en later ook naar Amboina, verderweg gelegen eilanden,
uitgezonden. Hij deed er alle moeite zendingsposten te stichten,
doch overal stuitte hij op moeilijkheden, die hij nauwelijks hoopte
te kunnen overwinnen.
De radjah’s (inlandsche hoofden), die het grootste gedeelte van
den indischen archipel bestuurden, net tooals de Indische prinsen
thans nog in Br.-Indië regeeren, bleken hem zelfs nog vijandiger
gezind te zijn dan de Hollandsche bewindvoerders. En één van
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hen gings zelfs zóó ver, dat hij hem onder het voorwendsel van
vriendschap op een feestmaal uitnoodigde en toen zijn voedsel
liet vergiftigen, zoodat Heurnius gedurende het geheele jaar 1635
zwaar ziek was van de gevolgen van dit avontuur, waarbij hij
tijdelijk aan handen en voeten was verlamd.
Meer en meer ging hij beseffen, dat zijn pogingen om Indië tot
het Christendom te bekeeren niet konden slagen. In 1638 besloot
hij dan ook naar het moederland terug te keeren. Op 23 December
zeilde hij uit en kwam in Juni 1639 te Leiden aan. In datzelfde
jaar werd hij door de Amsterdamsche Kamer voor zijn ,,buitengewoon fraaien staat van dienst in Indië” gehuldigd in den vorm
van een gift van 1200 florijnen en een uitnoodiging om met een
andere opdracht weer naar Indië terug te keeren. Evenwel wees
hij deze uitnoodiging van de hand. In plaats daarvan nam hij
in 1640 een beroep voor de Parochie te Wijk bij Duurstede aan,
waar hij tot aan zijn dood in 1652 bleef.
De bekeerlingen, die hij in Indië had gemaakt, vergat hij echter
niet. Voor hen vertaalde hij de Evangeliën van Lucas en Johannes, de Handelingen der Apostelen, zoomede de Psalmen. Hij
trouwde nimmer en bij zijn dood bestemde hij zijn nalatenschap
van ongeveer 11000 florijnen om de kinderen van zijn broers en
zusters bijstand te verleenen, in het bijzonder bij hun opvoeding.
Voor ons, die in de planten van Zuid-Afrika belangstellen, is er
één enkele dag in dit lange leven van godsdienstig streven van
zeer bijzondere beteekenis, nl. de dag, dat de ,,Gouda” de Tafelbaai binnenliep om water in te nemen en de kapitein mogelijk met
de Hottentotten poogde te onderhandelen ter verkrijging van een
weinig versch vleesch. Het was een lange en moeizame reis.
Van de 348 zielen, die aan boord waren, stierven er niet minder
dan negentien, voor het schip Batavia bereikte, twee van de
pl.min. 40 jonge meisjes, die de reis meemaakten, inbegrepen.
Op de plek, waar thans Kaapstad ligt, was in die dagen
niets, dat ook maar eenigszins op een nederzetting leek, ja zelfs
geen fort. Een holte onder een steen met inscriptie diende
als postkantoor, waar de voorbijkomende Oostindiëvaarders hun
brieven afhaalden en deponeerden. Wij kunnen ons de haastige
landing van Justus Heurnius, terwijl de ,,Gouda” proviand
innam, en het opwindende van zijn uitstapje naar den Tafelberg
makkelijk indenken. Het feit, dat hij den Tafelberg bezocht, vermelden wij niet alleen, omdat het het dichtstbijzijnde punt was, van-
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waar hij een blik kon werpen op het omringende land, maar ook
omdat Stapelia variegata, een van de planten, die hij er verzamelde, er nog steeds in overvloed voorkomt.
Er is verder niets wat er op wijst, dat Heurnius zich bijzonder
voor planten interesseerde. Van ongeveer een dozijn heeft hij
echter zeer knappe teekeningen weten te vervaardigen - ten
minste zeven gedurende dat bezoek aan de Kaap en verder nog
eenigen in Indië. Hij stuurde de teekeningen aan zijn broeder
Otto in Leiden, die ze op zijn beurt doorgaf aan Johannes
Boddaeus Stapelius (van Stapel), een jonge dokter in Leiden,
die in 1625 aan de Universiteit aldaar was gepromoveerd en zeer
geleerd was in Grieksch, Latijn en botanie. Zijn levenswerk was
de voorbereiding van een geannoteerde uitgave van de botanische
werken van Theophrastus, welk werk hij bij zijn dood in het
jaar 1636 bijkans voltooid naliet. In 1644 werd dit groote werk
door zijn vader, Egbert Boddaeus Stapelius te Amsterdam,
voor den druk bezorgd en uitgegeven.
Vier bladzijden van het boek zijn ingenomen door van Stapel’s
reproducties van de oorspronkelijke afbeeldingen en beschrijvingen
van Heurni us, met zijn commentaar daarop. 1) Onder de afgebeelde planten vinden we ,,Fritillaria crassa”, thans bekend onder
den naam, dien Linnaeus haar in 1753 gaf, te weten Stapelia
variegata. Deze geslachtsnaam was door Linnaeus geschapen
ter herinnering aan Stapelius, den uitgever. Heurnius, de ontdekker en pionier, werd echter geheel over het hoofd gezien !
Veel later, in 1802, werd het geslacht Stapelia voor het eerst
door Robert Brown in vier geslachten verdeeld. Een hiervan
gaf hij den naam .,Huernia” o m J u s t u s H e u r n i u s t e eeren,
dien hij aanmerkte als ,,een der oudste verzamelaars van Kaapsche
planten, naar wiens afbeeldingen de eerste aanteekeningen over
Stapelia werden gemaakt”. Ongelukkig genoeg spelde B r o w n
den naam van Heurnius verkeerd door de 2de en 3de letter te
verwisselen. Gezien de voorschriften der hedendaagsche toepassing
der botanie, zijn wij gehouden deze onjuiste spelling te handhaven. 2)
1) Zie afbeelding op blz. 70 en 71.
2) Op het Internationale Botanische Congres, dat in den zomer van 1930 te
Cambridge werd gehouden, heeft men bepaald. dat we de oorspronkelijke spelling
der geslachtsnamen, ook al is deze niet geheel juist, moeten behouden. Het is
een verstandig voorschrift, waardoor veel verwarring kan worden voorkomen. Er
is nog een andere vertegenwoordiger der Stapelia-groep, die in dit verband even
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Het is inderdaad te betreuren, dat zijn naam niet door Linnaeus werd gekozen om de geheele familie der Stapelieae aan
te duiden, en daarenboven door Brown onjuist werd gespeld.
Toch kunnen wij nog dankbaar zijn, dat zijn nagedachtenis ten
nauwste is verbonden aan een zoo bekoorlijk geslacht als dat der
Huernia’s. Het geslacht omvat om en bij de 40 soorten kleine
succulenten, die zelden hooger worden dan 10 c.M. en van Arabië
tot aan de Kaap zijn verbreid. De planten zijn zeldzaam en
merkwaardig genoeg om haar tot waardevolle objecten te maken.
Ze zijn hoogst interessant om te kweeken en van zulk een gedrongen groeiwijze, dat voor een zonnig venster al een behoorlijke verzameling ervan gehuisvest kan worden. In een kas zijn
ze tot echte specimenplanten op te kweeken.
De opmerkelijke stammetjes zijn op markante wijze getand. In
het aantal ribben varieeren ze van vier tot vier en twintig
(H. Pillansii!). De ribben zijn door min of meer diepe groeven
gescheiden, Ze hebben allen zulk een fantastische gedaante, dat de
Japanners deze planten ,,de Koningen der Draken” hebben genoemd !
Wat de bloemen betreft, zijn dezen òf klein en klokvormig, òf
groot (5 c.M. in diameter) en dan plat en gekenmerkt door een
verdikten ring op het midden der bloemkroon. De kleuren varieeren
van lichte schakeeringen tot het donker purper van versch gesneden rauwe lever, terwijl ze bij sommige soorten tot fantastische
combinaties zijn samengevoegd, waaraan de namen H. zebrina en
H. oculata zijn o n t l e e n d , De bloemen verschillen van die van
andere Stapelieae, doordat de bloemkroon door tien punten en
slippen, in plaats van vijf, gekenmerkt is.
Over het geheel genomen is het gesl. Huernia een aantrekkelijk
geslacht, dat zeer zeker is voorbestemd, onder de liefhebbers van
Zuid-Afrikaansche succulenten grootere populariteit te verwerven.
En wij hopen dan ook, dat dit artikel voor hen, die zich mogelijk
voor deze planten zullen gaan interesseeren, een aansporing zal
zijn dezen te associeeren met den persoon van een waardig pionier
van een onwrikbaar karakter, die de moeilijkheden des levens
moet worden genoemd, n.l. Diplocyatha ciliata N.E.Br. Vanwege de prioriteit
moeten we bij dezen naam den vrouwelijken uitgang boven den manlijken verkiezen, die indertijd door Berger was geadopteerd (Diplocyathus). Om dezelfde
in plaats van het meer correcte Mesemreden schrijven we Mesembryanthemum,
brianthemum.
Men neme van een en ander goede nota !
M. K.
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onder de oogen durfde te zien en die kalm zijn gang bleef gaan.
zonder van zijn teleurstelling te laten blijken, toen het hem duidelijk
geworden was, dat de verwezenlijking van zijn jeugddroom boven
zijn krachten ging.
N.B. De samenstelling van dit artikel is mogelijk gemaakt
door de welkome hulp van Dr. M. Niemeijer te Wassenaar
(Holland) en den heer Wm. E. Rudolph, te Rockville Centre,
New-York, aan wie wij hierbij onzen dank betuigen, evenals aan
Mej. M. C. Karsten, die zoo vriendelijk is geweest, de vertaling
in het Nederlandsch op zich te nemen.
WHITE en SLOANE
H U E R N I A I N W O O R D E N B E E L D . (I.)
Door M. C. KARSTEN.
Gaarne willen wij de gelegenheid aangrijpen een lans te breken
voor de Huernia’s, een groep Afrikaansche vetplantjes, behoorend
tot de Stapelieae, een onderafdeeling van de zoo heterogene familie
der Asclepiadaceae. Er zijn thans plusminus 40 Huernia-soorten
bekend, die over een groot gebied zijn verbreid. Niet alleen in
de Karroo van Zuid-Afrika en het Z.W. Afrikaansch succulentengebied vinden we vertegenwoordigers van het Huernia-geslacht,
doch ook in Noordelijk Transvaal, O. Afrika, ja zelfs in Arabië!
Door de heeren Boyd L. Sloane te Los Angeles en Alain
White te Litchfield. Conn., zijn wij nu in de gelegenheid gesteld
den lezers van Succulenta” een aantal uitnemend geslaagde photo’s
van zeldzame en interessante Huernia-soorten voor te zetten.
Over het algemeen komen deze plantjes maar weinig in onze
verzamelingen voor, waarschijnlijk is H. Loeseneriana (zie afb. 9)
nog de soort, die het meest gekweekt wordt. De andere soorten
zijn niet of weinig bekend, echter geheel ten onrechte! Wegens
haar zeer ongemeene, dikwijls fantastisch geteekende en gekleurde
bloemen en de kantige, meest grofgetande stammetjes, die in veel
gevallen in grilligheid niet voor de bloemen onderdoen, hebben
ze alle recht op wat meer belangstelling van de zijde der vetplantenverzamelaars. De meeste soorten brengen rijkelijk bloemen
voort, bovendien kunnen te op een lange bloeiperiode bogen. En
wat de cultuur betreft, levert deze geen bijzondere moeilijkheden op.
De photo’s, die men in dit en het volgend no. zal tegenkomen,
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voor dit plantengeslacht?
In zijn werkje ,,Vetplanten” vergelijkt de heer van den Houten
de bloemen der Stapelia’s met de stijve metalen plaatjes van een
medaille of ridderorde. Deze vergelijking is o . i. nog beter op de
verwante Huernia’s van toepassing. Zie bijv. de bloemen van
H. oculata en H. primulina! (afb. 2 en 4). Zoo op het eerste
gezicht zijn het 5-puntige sterren. Echter zal men bij nauwkeuriger
beschouwing in de bochten der vijf groote slippen van den bloemzoom nog vijf kleine slipjes (eigenlijk niet veel grooter dan een
scherp puntje of spitsje) aantreffen. De aanwezigheid van 10 slippen,
5 groote en 5 heel kleine, is een kenmerk van dit geslacht; de
Huernia-bloemen laten zich hierdoor makkelijk onderscheiden van
de nauwverwante Caralluma’s, die door een 5-slippigen zoom zijn
gekenmerkt. De bloemen zijn alle klokvormig met gespreiden zoom.
De klokvorm is echter niet bij alle soorten even duidelijk. Bij
sommigen is het klokvormig gedeelte van de bloemkroon maar
heel kort, eigenlijk niet meer dan een ondiep kommetje, zooals
bijv. bij H. brevirostris (zie afb. 3). Daarentegen hebben de kleine
bloemen van H. Loeseneriana (afb. 9) een uitgesproken klokvorm.
Bij een paar soorten, H. zebrina en H. transvaalensis (resp. afb.
6 en 7) zijn de bloemen door een eigenaardigen walvormigen ring
gekarakteriseerd, waarop we bij de beschrijving dier soorten nog
nader zullen terugkomen.
Wanneer men de bloemen goed beziet, zal men in de middenholte verschillende slippen en uitsteekseltjes ontdekken, die men
moeilijk zal kunnen thuisbrengen. Het lijkt ons dan ook niet ondienstig, eens het een en ander omtrent den bouw van een
Huernia-bloem mede te deelen.
Evenals dit het geval is bij de andere Asclepiadaceae, zijn de
meeldraden en stampers tot een zuiltje, geslachtszuiltje of gynostegium genaamd, vereenigd. Dit zuiltje nu wordt omgeven door
en is ten nauwste verbonden met het zoogenaamde bijkroontje of
corona, eveneens karakteristiek voor de meeste Asclep. Evenwel
hebben we bij de Huernia’s een dubbel bijkroontje, gevormd door
een binnenste en buitenste corona. De buitencorona is aan de
basis van het geslachtszuiltje vastgehecht en soms nog met den
bloembodem vergroeid. De binnencorona zit wat hoogerop aan
het zuiltje vast en is min of meer met de meeldraden vergroeid.
De buitencorona is altijd 5-slippig; de segmenten, die vrij zijn

- 69 -

of min of meer met elkaar vergroeid, zijn soms aan den top ingesneden, te vormen dan een 10-puntige teekening.
Wat de binnenste corona betreft, zoo zijn hierin vier algemeene
typen te onderscheiden, waarop de verdeeling van het geslacht
in vier verschillende groepen is gebaseerd. Hieronder een overzicht dezer indeeling.
Groep
I. Plagiostelma K. Schum. : Slippen der binnenste corona,
ook wel coronahoorntjes genoemd, juist even over de
helmknoppen gebogen, doch er zich niet boven verheffend.
Groep II. Orthostelma K. Schum.: coronahoorntjes boven de
helmknoppen uitstekend en in een priemvormige punt
eindigend. Punten naar buiten neigend.
Groep III. Calostelma Berger: coronahoorntjes rechtopstaand,
zich boven de helmknoppen verheffend, met eigenaardig verdikten en papilleusen top.
Groep IV. Podostelma Berger: coronahoorntjes boven de helmknoppen eindigend in een knotsvormige punt, die er
als een omgekeerde, naar buiten gedraaide voet uitziet.
Tot de tweede groep, de Orthostelma, behooren de meeste
grootbloemige soorten, waaronder o.a. H. transvaalensis (zie afb. 7).
We willen thans overgaan tot een beschrijving der afgebeelde
soorten. Bij de samenstelling der diverse beschrijvingen hebben
we gebruik gemaakt van A. Berger's monographie ,,Stapelien
und Kleinien” (1910) en de beschrijving van het gesl. Huernia
door White en Sloane in ,,Cactus and Succulent Journal”, vol.
III (1931-32), nos. 7. 8 en 9. Die artikelen in bovengenoemd
tijdschrift vormen een onderdeel van een zeer belangrijke reeks
over de Stapelieae, die in vol. I V (Januari-no. 1933) werd beëindigd en waarschijnlijk in den loop van dit jaar afzonderlijk zal
worden uitgegeven.
Huernia Schneideriana Berger. (Afb. 1.) ,,Schneider’s H.”
(Plagiostelma).
Bijstaande photo laat duidelijk zien, dat we hier met een forschen
groeier te doen hebben: de krachtig ontwikkelde stam kijkt a.h.w.
op de bloem neer! In natuurstaat worden de stammetjes ± 5 c.M.
hoog, in onze kassen kunnen ze echter tot meer dan een voet
hoog uitgroeien. Ze zijn heldergroen van kleur en meestal door
6, zelden 7 ribben gekenmerkt.
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De klokvormige bloemen zijn ± 2.5 c.M. in diameter, soms
wat kleiner. De bloemkroon is zeer opvallend gekleurd, n.1. een

1. Huernia Schneideriana Berger. (Afwijkende bloem).
(2 1/2 X nat. grootte).
Photo Boyd L. Sloane.

donkerpurperen midden (d. i. de binnenzijde van de kroonbuis,
waarin men het bijkroontje duidelijk kan zien liggen) en een veel
lichter getinte zoom. Vormt de kleurencombinatie hier reeds een
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scherp contrast, veel meer nog is dit het geval bij de volgende
soort, H. oculata. De hierbij afgebeelde bloem is door 6, in plaats
van 5 groote slippen gekenmerkt, afgewisseld door 6 kleine slipjes
of beter spitsjes, die echter op de photo niet zichtbaar zijn.
Verder is de bloem normaal.
H. Schneideriana werd in het jaar 1912 door Adolf Stolz
gevonden in Nyassaland bij het boveneinde van het Nyassameer. De
plant werd door A. Berger naar zijn vriend Camillo Schneider,
die destijds verbonden was aan den botanischen tuin te BerlinDahlem, genoemd.
Het is niet alleen een krachtig groeiende, doch ook een zeer
willig bloeiende plant. Bovendien is haar bloeitijd van langen
duur. In de cultuur stelt ze geen hooge eischen: een lichte
standplaats zal te op prijs stellen, terwijl ze in den zomer veel
water vraagt.
Alles bijeen, een zeer aanbevelenswaardige plant voor den
liefhebber !
Huernia oculata Hook. fìl. (Afb. 2.) De ,,oogbloemige H.”
(Plagiostelma).
Deze soort vormt talrijke, rechtopstaande, 5-ribbige stammetjes,
die 8 - 1 2 c.M. hoog worden. De tanden zijn, zooals men op de
afb. ziet, hier zeer krachtig ontwikkeld en loopen in een doornachtige punt uit.
De bloemen zijn van denzelfden vorm als die van H. Schneideriana, terwijl er ook dezelfde kleuren in zijn verwerkt. Echter
is bij deze soort de binnenzijde van het klokvormig gedeelte der
kroon lichtgekleurd en de bloemzoom donker, wat een buitengewoon aardig effect maakt. Wat J. D. Hooker er toe bracht,
deze plant ,,oculata” te noemen, hetgeen letterlijk beteekent: van
oogen voorzien, is niet moeilijk te raden, Wanneer men de afbeelding beziet, zal men dadelijk moeten toegeven, dat het nog
niet zoo dwaas is de bloemen met oogen te vergelijken! Heeft
het lichte middengedeelte niet iets van de ronde, helle pupil van
een kattenoog?
H . oculata hoort thuis in het tropisch gedeelte van Z.W. Afrika,
waar ze o.a. door Dinter werd gevonden bij Omburo en Omaruru.
De hierbij afgedrukte photo werd destijds door Prof. Dinter
vervaardigd en in zijn ,,Neue und wenig bekannte Pflanzen
D. S. W. Afrikas” (1914) gepubliceerd. Genoemde heer was zoo
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vriendelijk ons toe te staan deze opname ook voor ,,Succ.” te
gebruiken, waarvoor we hem hierbij onzen dank brengen.

Photo K. Dinter.

Huernia brevirostris N.E.Br. (Afb. 3.) De ,,kortsnavelige H.”
(Plagiostelma).
De plant vormt rechtopstaande of schuin naar boven gerichte
4-5-ribbige stammetjes, die 2-4 c.M. hoog en 2-2 1/2 c.M. dik
zijn en grauwgroen van kleur met ineenvloeiende bruinige vlekken,
Afgebeelde bloem, hoe fraai ze er ook uitziet, is niet geheel
normaal, heeft n.1. één groote en één kleine slip te veel! Het
klokvormig gedeelte der kroon is bij deze soort vrij ondiep. De
kroonslippen zijn zeer breed en over haar geheele oppervlak dicht
bezaaid met kleine roode stippen, die scherp afsteken bij de crêmeachtig bleek groengele ondergrond. Bij deze soort en de volgende,
H. primulina, vinden we een zwak ontwikkelden ring, die echter

alleen te zien is, wanneer we de bloem in de lengte doorsnijden.
Ook deze soort levert in de cultuur geen bijzondere moeilijkheden op. Ze brengt ook rijkelijk bloemen voort.

3. Huernia brevirostris N.E.Br. (Bloem met afwijking).
(ruim 2 X nat. grootte).
Photo Boyd L. Sloane.

H. brevirostris is herkomstig van het Oostelijk Kaapland: ze
werd in 1875 door Harry Bolus ontdekt en aan Kew gezonden.
(Slot volgt).
HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie deze rubriek betreffende, te richten aan het adres:
van Ostadelaaa 23, Hilversum.

Wij mogen het een gelukkig verschijnsel noemen, dat verschillende wenken worden opgevolgd en wij zoo nu en dan de
resultaten mogen vernemen.
Mej. v. d.. Thoorn te den Haag heeft ook een hekel aan
ongedierte op de planten en schijnt er niet alleen jacht op te maken
maar maakt er zelfs een studie van. Zoo deelt zij mede, dat in
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het werk ,,Mensch en Insect” door Dr. L. 0. Howard, bewerkt
door Dr. G. Barendrecht (uitgave Scheltema & Holkema te
Amsterdam), cijfers over nakomelingschap van insecten genoemd
worden waaraan men zou gaan twijfelen. Zoo kan één bladluis in
één seizoen een nakomelingschap hebben tot een getal van
822.000.000.000 één overblijvend wijfje van een kamervlieg
tracteert ons in 5 maanden op 5.598.720.000.000 nakomelingen,
geen kleinigheid dus. Hieruit zien wij dat een geregelde inspectie
onzer planten noodzakelijk is.
Tevens reageert ze op ons schrijven over de temperatuur in
haar kasje na afdekken met papier. Wij twijfelen geenszins aan
de juistheid, maar wij stonden te kijken van de hooge temperaturen.
Ik noteerde n.l. 45° en 40° ja soms nog lager en mijn planten
hebben niet geleden.
Het taaien in medicijnfleschje heeft de Heer Heylen te Nuth
op ‘t idee gebracht zich een 1/2 L. weckglas aan te schaffen, 10 c.M.
diam, en 10 c.M. hoog. Hierin plaatst hij een potje 8 c.M. diam.
en 6 c.M. hoog, waarin hij zaaide, verder werd het weckglas met
een deksel afgesloten. De resultaten zijn schitterend, alleen het
optreden van algen stemde hem onaangenaam. Als voordeelen
noemt hij: 1°. één soort zaad per weckglas. Dus gelijktijdige
kieming, dus gelijktijdige toediening van frissche lucht.
2°. stofvrij afgesloten, weinig plaats innemend.
3°. een gespannen lucht.
4°. door de flesschen te nummeren is verwarring van namen
uitgesloten en als
5°. wenschen wij er nog aan toe te voegen: het voorkomen
van beschadigen der zaailingen door het stukslaan van een medicijnflesch.
Als de kiemplantjes van de zaaiing in Maart een week of vier
oud zijn dan worden ze in wat voedzamer grond overgezet. Het
dikwijls vergrauwen van zaailingen wordt veroorzaakt door een
insect, ik behoef zeker niet te vertellen wat U dan te doen staat.
Aan het einde dezer maand hebben de zaailingen al een aardig
wortelgestel. Gaat U over tot verpotten dezer plantjes, dan verdient het de voorkeur ze met kluit en al te verpotten om beschadiging van de fijne worteltjes te voorkomen Lukt dit niet,
denkt U dan niet dat U aan het aardappelen poten bent, een
potje met aarde vullen, een gaatje in het midden maken, daar de
wortels in duwen en klaar is het. Neen, dit verpotten moet met
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zorg geschieden. besteedt U er wat meer tijd aan, de resultaten
zijn zooveel te beter ! Gedeeltelijk wordt de pot met aarde gevuld
doch niet verder van de bovenkant dan de lengte van plantje
plus wortels. In het midden maakt men een kleine verhooging
en laat het plantje daarop rusten. De wortels worden naar alle
kanten langs de hellingen, die door de verhooging zijn ontstaan,
uitgespreid en verder wordt de pot met aarde aangevuld. Zachtjes
wordt de aarde aangedrukt en als blijkt dat het plantje een weinig te
diep staat, kan men het plantje voorzichtig een weinig optrekken.
Dit kan geschieden zonder het wortelgestel te beschadigen omdat
de grond nog los i s .
De schoonmaak is in aantocht, hier en daar worden al voorbereidingen getroffen en vanzelf moeten we ook meedoen, onze
kamerkasjes of kassen in den tuin moeten ook een beurt hebben,
vooral de kamerkasjes, planken en tafeltjes die wij in gebruik
hebben in de kamer, het is toch zeker geen gezicht zoo’n vuil
kasje in een pas schoongemaakte kamer.
Dus wij gaan aan ‘t werk. Potten, nieuwe en oude, van klein
tot groot, wachten in lange rijen op de dingen die staan te gebeuren. De nieuwe potten halen wij er tusschen uit en leggen
die een 24 uur in een bak met water, hetgeen wij ook doen met
oude potten die geruimen tijd drooggestaan hebben. Leg oude
potten, die oogenschijnlijk niet schoon te krijgen zijn in een bak
met sodawater, dan zal het wel gelukken. En nu maar aan het
verpotten. Toch zeker niet alle planten! Wij beginnen met de
slechte groeisters van het vorige jaar. Zij hebben een onderzoek
noodig. De oorzaak van den slechten groei zullen wij wel aan
den weet komen als de plant uit den pot komt. De planten, die
in aanmerking komen, houden wij een paar dagen droog, dan laten
ze gemakkelijk los en tevens hebben wij dan geen moeite om de
aarde tusschen de wortels weg te krijgen. Het droog houden geldt
hoofdzakelijk voor planten, die eens grondig onderzocht moeten
worden : een goed groeiende plant, die een grooteren pot moet
hebben, verplanten we liefst met kluit, dan heeft de groei er het
minst onder te lijden.
Planten, waarvan het wortelgestel den geheelen pot stijf vult,
staan onwrikbaar vast in den pot; hier heeft men dus den pot
van de plant te verwijderen daar het niet mogelijk is de plant
uit den pot te krijgen. Wij slaan den pot voorzichtig stuk zoodat
geen potscherven in het wortelgestel dringen.
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Van slecht groeiende planten worden de wortels geinspecteerd,
rotte deelen verwijderd en zoo noodig de wortels gereinigd als er
sporen van wortelluis aanwezig zijn. Heeft men worteldeelen
weggesneden, dan moet het oppotten eenige dagen uitgesteld
worden, eerst moet de wond opdrogen.

Echeveria pubescens.

Photo Jarman.

Oude aarde gooien wij niet weg doch mengen deze met nieuwe,
in ‘t geval de oude aarde een blauwachtige witte kleur heeft is
ze niet meer te gebruiken.
Het verpotten is een slag, groote planten bindt men aan een
stok. Opuntia’s worden met een stuk dik grauw of soepel papier
aangepakt, dit voorkomt het minder aangename gepeuter na de
verpotting om de glochiden (fijne doorntjes) uit de handen te krijgen.
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In den regel nemen wij een pot, die één maat grooter is dan
de oude pot. Naar gelang het wortelgestel is moeten ook de

Photo Jarman.

potten zijn. Planten met penwortels, zooals sommige Mesems,
Echinocactus Williamsii, en ook Phyllo’s, Opuntia’s en Cereussen
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krijgen potten die hooger dan breed zijn. De meeste vetplanten
groeien echter op plaatsen met een rotsachtigen ondergrond waardoor ze genoodzaakt worden de wortels horizontaal te verspreiden,
dergelijke planten krijgen een meer breeden dan hoogen pot.
Het gaatje in den pot wordt afgedekt met een potscherf, met
den bollen kant naar boven, Legt men de scherf met den bollen
kant naar onder dan wordt het gaatje afgesloten waardoor de
afvoer van overtollig water wordt afgesneden. Deze scherf bewijst ons bij ‘t verpotten goede diensten, wij behoeven slechts
een stokje door het gaatje te steken en geleidelijk te drukken dan
komt de plant op zeer gemakkelijke wijze omhoog.
Verder hebben wij te handelen zooals hiervoor bij het verpotten van zaailingen voorgeschreven. Planten die met kluit
verpot worden, plaatsen wij midden in den nieuwen pot, de
overblijvende ruimte vullen wij aan met aarde. Daar deze ruimte
niet te groot is, dragen wij zorg, dat de aarde voor aanvulling
goed droog is : dit vergemakkelijkt de aanvulling,
Goede groeiers verpotten wij om de 3 jaar. Verpotte planten
onthouden .,wij een paar dagen het water en het verdient aanbeveling ze in een besloten ruimte te plaatsen.
Na het verpotten brengen wij de planten naar het zomerverblijf,
een kasje of bakken. Bakken zijn niet zoo kostbaar. Men bestelt
eerst de éénruiters of broeiramen en maakt dan de bakken,
eterniet in plaats van hout is aan te bevelen, de levensduur is
langer.
Voor verpotten komen nu niet in aanmerking de planten die
reeds knopgezet hebben. zooals Echinopsissen, rankende Cereussen,
Phyllo’s. Echinocactus minusculus en nog enkele vroegbloeiers.
Wat het water geven betreft, kunnen wij verwijzen naar het
Maartnummer en naar het hiervoor vermelde bij verpotte planten.
Bij zacht weer flink luchten, doch een paar uur voor zonsondergang de kas of bak weer sluiten.
Laat uw planten van de zonnewarmte profiteeren doch verpotte
planten geven wij eenige ‘dagen een schaduwrijk plaatsje.
Staan de afgebeelde planten bij U ook in bloei?
INHOUD:

hoekje.

Justus Heurnius. -

Huernia in woord en beeld. (I.). Het Leeken-

ECHINOPSIS CAESPITOSA (PURP).
Voor ditmaal willen wij enkele oogenblikken stil staan bij een
cactus, welke, hoewel beboorende tot het bij de liefhebbers minder
geliefde geslacht der Echinopsen, toch onze aandacht ten volle
verdient. Zoowel in vorm als bloem toont zij belangrijke verschillen met de algemeen bekende Echinopsen en juist door de
verschillen der bloem werd zij dan ook door de Amerikaansche
geleerden Britton en Rose evenals de Echinopsis cinnabarina,
Pentlandii en meer anderen in het geslacht ,,Lobivia” vereenigd,
zoodat zij daar voorkomt onder den naam ,,Lobivia caespitosa”
Zij werd 1917 voor het eerst beschreven door Purpus en
komt uit Bolivia. Zij vormt door de vele uitloopers of spruiten
daar zodevormige planten, waarvan de afzonderlijke stammen
bij een lengte van 10 tot 15 c.M. en een dikte van ± 5 c.M.
zich boogvormig buigen en dus niet de bollen vormen welke wij
bij zoovele andere Echinopsen waarnemen. Op haar 10 - 12 ribben
staan de doornbundels met onderlinge afstanden van ± 12 m.M.:
welke gevormd worden door een tusschen 10 en 14 varieerend
getal korte randdoorns en één beduidend langere middendoorn,
welke gebogen is. De bloem is, hoewel van korten duur, zeer
schoon. Zij heeft niet de lange bloemsteel der Echinopsen, doch
bereikt slechts een lengte van ± 6 c.M., overigens is zij ook bezet
met de kleine schubjes en zeer wollig. De bloem zelve is in goed
geopende stand ongeveer 7 c.M. groot, terwijl de buitenste bloembladeren bruinrood en de binnenste wat lichter van kleur zijn,
Al mogen dan ook vele verzamelaars met eenige minachting op de
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planten van het geslacht Echinopsis neerzien, bij de aanblik van

Echinopsis (Lobivia) caespitosa.

zoo’n bloeiende caespitosa geloof ik zeker dat zij hare meening
zouden wijzigen.
Zwollerkerspel. Nov. 1932.
F. V.

H U E R N I A I N W O O R D E N B E E L D . (II.)
Door M. C. KARSTEN.
(Vervolg en slot van blz. 75.)
Huernia primulina N.E.Br. (Afb. 4-5.) De ,,Sleutelbloem H."
(Plagiostelma).
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Deze plant lijkt op de voor gaande, waaraan ze verwant is.
Ze verschilt echter door kleinere en meer onregelmatig gevormde
stammetjes, waarvan de ribben soms spiraalvormig gedraaid zijn.
Ook de bloemen zijn wat kleiner dan die van H. brevirostris.

4 .
(iets verkleind).

Huernia primulina N.E.Br.
Photo Boyd L. Sloane.

ze worden niet grooter dan 21/2. hoogstens 3 c.M. in diameter.
Wat de kleur der bloemkroon aangaat, missen we hier de kleine
roode stippen, waardoor ze er minder fantastisch uitziet dan de
ander. Overigens is de kroon van eenzelfde lichte groenachtig-
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gele kleurschakeering, die zich bij deze soort soms tot warm
Primulageel kan verdiepen, aan welke hoedanigheid de plant haar
naam te danken heeft. Soms is de binnenzijde der klok basaal
iets rood aangeloopen.
H. primulina stamt ook uit het Kaapland, ze werd o.a. door
Sir Henry Barkly en Mac Owan gevonden en door eerstgenoemde te Kew ingevoerd.
Afb. 5 geeft een beeld van een monstrueusen vorm van H. primu-

5. Huernia primulina N.E.Br. Monstrueuse vorm.
Photo Boyd L. Sloane.

lina. Een der stammetjes is hanekamvormig uitgegroeid en verbreed.
We kunnen dezen vorm H. primulina N.E.Br. var. cristata noemen.
Huernia zebrina N.E.Br. ( A f b . 6 . ) D e ,,zebra-achtige H.”
(Plagiostelma).
Deze vormt 5-8 c.M. lange en 8-10 m.M. dikke (met inbegrip
der tandvormige uitsteeksels) stammetjes, die ± 5-ribbig en groen
van kleur zijn. De tanden zijn hier bijzonder krachtig ontwikkeld.
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De bloemen zijn groot (35-45 m.M. in diameter) en ware
juweeltjes van kleur en teekening. Het portret, dat de heer Sloane
van één enkele bloem dezer soort heeft gemaakt, en dat men
hierbij vindt gereproduceerd, spreekt wel voor zichzelf! De bloemzoom is allersierlijkst geteekend met okergele banden op een teer
donkergekleurd fonds, varieerend van heel donkerpurper (bijna
zwart!) tot de kleur van versch gesneden rauwe lever! De lichte
teekening zet zich op den dikken, glimmenden wal, die den mond

6. Huernia zebrina N.E.Br.
(± 2 X nat. grootte).
Photo Boyd L. Sloane.

der kroonbuis of klok omgeeft, nog voort in den vorm van vlekken
en stippen. De lobben en hoorns der corona zijn op de afbeelding
duidelijk te zien ; de buitenste en binnenste corona laten zich heel
makkelijk onderscheiden. Is het nog noodig te zeggen, dat de
plant haar naam ontleent aan de zebra-achtige teekening der bloemen?
Ze is makkelijk in de cultuur en een willige bloeier.
H. zebrina hoort thuis in Zoeloeland en werd oorspronkelijk
door mevr. K. Saunders ontdekt.
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Huernia transvaalensis N.E.Br. (Afb. 7.)
De ,,Transvaalsche H.” (Orthostelma).
Dit is een vrij laag blijvende plant, die talrijke 4(-5?) ribbige
stammetjes vormt. De ribben zijn scherp afgescheiden en grof
getand.
De bloemen dezer soort toonen een sterke gelijkenis met die

7. Huernia transvaalensis N.E.Br.
(1 1/2 X nat. grootte).
Photo Boyd L. Sloane.

van H. zebrina. Wanneer we de afbeeldingen vergelijken, vallen
dadelijk punten van overeenkomst op, zooals de zebra-achtige
teekening van den bloemzoom en de breede wal rond de middenholte. Toch behoort de Transvaalsche Huernia, gezien de vorm
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van de hoorns der binnenste corona (recht, priemvormig en boven
de helmknoppen uitstekend) tot een andere groep en wel n°. 2 .
de Orthostelma. Evenwel is bij deze soort de ringwal effen
donkerpurper of meer roodbruin van kleur, zonder één enkele stip.
De sterk gewelfde ringwal (die zich dank zij zijn zeer glimmend
oppervlak heel moeilijk laat photografeeren) geeft de bloem wel
een heel bijzonder cachet. Eigenlijk beheerscht hij haar geheel!
In de inzinking of holte binnen den wal vallen in de eerste plaats
de zeer talrijke, in een haarvormige punt uitloopende, ronde, glimmende papillen op, die een bijzonder kenmerk dezer soort vormen,
en dan te midden hiervan de verschillende deelen van het dubbele
bijkroontje ; de buitenste en binnenste corona laten zich duidelijk
van elkaar onderscheiden. D o o r J a m e s W e s t , e e n b e k e n d
Amerikaansch succulentenkundige, worden H. zebrina en H. transvaalensis met het oog op haar duidelijk ontwikkelden, zeer domineerenden ring ,,reddingsboeiplanten” genoemd. Een juistere
typeering is welhaast niet denkbaar!
H. transvaalensis werd oorspronkelijk gevonden bij Crocodilpoort in Transvaal.
De hierbij afgebeelde bloem toont een eigenaardige afwijking,
de bloemzoom telt maar 9 slippen, dus één te weinig. Het aantal
groote slippen is 5, dus normaal, daarentegen is een der kleine
slipjes (eigenlijk niet grooter dan een puntje) weggevallen‘ De
afbeelding geeft de bloem op 1 1/2 X de oorspronkelijke grootte weer.
Huernia Pillansii N.E.Br. (Afb. 8.) ,,Pillans’ H.” (Calostelma).
Dit is een kleine plant ter hoogte van 5 à 7 1/2 c.M., met slanke
sierlijke stammetjes, die zoo dicht bezet zijn met kleine, weeke
tanden, dat ze den indruk verwekken over hun geheele oppervlak
behaard te zijn. Deze Huernia onderscheidt zich van alle andere
soorten door het groote aantal ribben : de stammetjes tellen niet
minder dan 20 à 24 ribben, zijn fraai donkergroen van kleur, wat
echter bij blootstelling aan het zonlicht in rood kan overgaan.
De bloem is klokvormig met sterk afstaande, spits toeloopende,
10-12 m.M. lange slippen, bleekgeel, dicht bezet met fijne roode
stippen en over haar geheele oppervlak (d.w.z. de binnenzijde der
kroon) behaard met eigenaardige, papilvormige, roodgepunte haren.
De soort is wat teerder dan de meeste andere Huernia’s: men
moet zeer voorzichtig zijn met gieten, vooral wanneer de plant
in rust is.
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H. Pillansii werd door N. S. Pillans en Dr. R. Matloth in
het jaar 1904 in de Karroo gevonden. Deze soort is wel een

8. Huernia Pillansii N.E.Br.

(± 1 1/2 X nat. grootte).

Photo Boyd L. Sloane.

zeer opvallende verschijning ; de bloem, die wel wat van een
zeester weg heeft, vormt met de borstelige stammetjes een fantastisch geheel !
Huernia Loeseneriana Schlechter. (Afb. 9.) ,,Loesener’s H.”
(Calostelma).
Een kleine soort, met vierkantige stammetjes, die slechts 3-4
c.M. h o o g e n 1 - 2 c.M. dik worden: te zijn groen van kleur,
iets rood aangeloopen en met weinig in ‘t oog vallende 2-3 m.M.
lange tanden bezet.
De duidelijk klokvormige bloemen zijn slechts klein, nauwelijks
25 m.M. in diameter: de bloemkroon is aan de binnenzijde bleek
geelwit van kleur, wordt echter naar het midden donkerder; ze
is dicht bezaaid met roode stippen, terwijl er zich diep in de klok
nog eenige roode dwarsstreepjes bevinden. Verder is ze over
haar heele oppervlak met korte, papilachtige haren bezet. De
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buitenzijde der kroon is opmermelijk door 20 duidelijk afstekende
nerven.
Het vaderland dezer kleine, maar aanbevelenswaardige soort is

9. Huernìa Loeseneriana Schlechter.
(± 1 1/2 X nat. grootte).
Photo Boyd L. Sloane.

Transvaal: ze komt daar voor op een hoogte van 1600 M.: o.a.
bij de Olifantsrivier en op rotsachtige plekken in de bergen rond
Pretoria (Schlechter, Burtt-Davy).
Huernia Hystrix N.E.Br. (Afb. 10- 11.) De ,,stekelvarken H.”
(Podostelma).
Deze vormt tot 12 c.M. hooge, licht grauwgroene, 5-kantige
stammetjes, die zonder de tanden mee te rekenen ± 9 m.M. dik
worden. De recht afstaande tanden zijn krachtig ontwikkeld en
hebben een scherpe spits, die later echter verdroogt en afvalt.
Volgens de indeeling kwam H. Hystrix het laatst aan de beurt,
maar zeker kunnen we hier het Jast but not least” in toepassing
brengen, want te is lang niet de minste van de soortenreeks, die
we hier de revue hebben laten passeeren! De ,,stekelvarken
Huernia” (een naam, die haar gegeven werd naar aanleiding van
de wonderlijke oppervlaktestructuur van den bloemtoom) is zonder

- 90 -

twijfel de merkwaardigste van alle Huernia’s. Zag men ooit
vreemder bloem ? Wat de kleur betreft is de kroonbuis of binnenzijde van de klok zwavelgeel en met concentrische roodbruine fijne
dwarslijntjes en stippen versierd. De middenholte is overigens
kaal, wat niet gezegd kan worden van den breed-slippigen bloemzoom. Deze is eveneens roodbruin geteekend en gestippeld op
gelen ondergrond, doch daarentegen dicht bezet met roodgepunte

10. Huernia

( 1 1/2 X nat. grootte).

Hystrix N.E.Br.

Photo Boyd L. Sloane.

baren, die zooals de afbeelding laat zien, eigenlijk meer de gedaante
van papillen hebben. En zóó overdadig is die beharing, dat de
5 korte spitsjes van den bloemzoom er geheel onzichtbaar door zijn.
De dikke gespikkelde voetvormige coronahoorntjes (binnenste
corona!) vallen in de middenholte dadelijk op. De slippen of
segmenten der buitenste corona zijn rechthoekig en ook duidelijk
zichtbaar (rechts boven !)
Onze laatste afbeelding (no.11), die een bepaald artistieken
indruk maakt stelt een bloemknop dezer soort voor. De eigen-
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aardige zijdelingsche uitsteeksels aan den knop vormen later de
korte spitsjes van den bloemzoom. Die knop is ook een aardig object!
H. Hystrix is herkomstig van het Oostelijke Kaapland : ze werd

ll. Huernia Hystrix N.E.Br.

(vergroot).

Photo Boyd L. Sloane.

o.a. door Wood en Pillans op bergen in Natal gevonden,
terwijl ze ook in de Oranje Vrijstaat en Transvaal (volgens
Schlechter) moet voorkomen.
RECTIFICATIE.
In het eerste gedeelte van ons artikel over Huernia, verschenen
in het April-no., hebben we op blz. 67 als woonplaats van den
heer Boyd L. Sloane per abuis Los Angeles opgegeven, in
plaats van Pasadena (Calif.) In Los Angeles woont een andere
medewerker aan ons maandblad, nl. de heer G. A. Frick.
We willen van de gelegenheid gebruikmaken er onzen geachten
Redacteur op te wijzen, dat Justus Heurnius niet als kruidkundige aangemerkt kan worden. Zie het begin van White en
M. K.
Sloane’s bijdrage (bldz. 61).
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HET LEEKE NHOEKJE.
Correspondentie deze rubriek betreffende, te richten aan het adres:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

De vorige maand was er nog juist gelegenheid om de 2 foto’s,
die door Mej. v. d. Thoorn waren afgestaan, op te nemen, de
bijgevoegde plantbeschrijving moest achterwege blijven, dus laten
wij daarmede deze maand beginnen.
Echeveria pubescens behoort tot de mooiste Echeveria’s en
heeft dezen goeden naam te danken aan de fraaie fluweelen bladrozetten en de sierlijke wijze, waarop de plant groeit. De oude
stengels krijgen een warme rood-bruine kleur, welke met de grijswitte dicht behaarde bladen een mooi contrast vormt. De bloemtrossen verschijnen vroeg in het jaar en openen op het einde van
Februari of in Maart de rood en gele kelken.
De plant geeft gemakkelijk stekken en is ook uit stukken van
den bloemstengel voort te kweeken.
Crassula rosularis komt niet algemeen in verzamelingen voor.
Toch is het een dankbare plant, die niet veel zorgen vereischt:
ieder hoekje voor lief neemt en jaarlijks een groot aantal nieuwe
rozetten vormt. De lange smalle bladen zijn donkergroen, de
kleur van de naar honing riekende kleine bloemen is wit.
Van Cremnophyla nutans wordt beweerd, dat de plant veel
vocht verdragen kan.
Van de schrijfster ontvingen wij de toezegging dat ze iedere
maand een steentje zou bijdragen voor deze rubriek, wie volgt
(volgen), dan komt dit hoekje pas tot zijn recht. Hieronder volgt
haar bijdrage voor deze maand.
Sedum Palmeri.
Dit is nu eens echt een plantje voor het leekenhoekje, omdat
iedere leek het net zoo goed kan kweeken als een veteraan in de
vetplantenliefhebberij, specialiteit in moeilijke Mesems of in Astrophyten. Als men in dezen tijd van het jaar een stek oppot en
die, zoodra de zomer in het land is gekomen, buiten op een
zonnig beschut plekje zet, behoeft men er vérder niet naar om te
zien; totdat het najaar koude nachten en regenachtige dagen brengt.
Dan zet men het plantje in de kamer op de vensterbank, zoo
dicht mogelijk bij het glas en geeft het gelijk met de andere
kamerplanten water, met dat verschil, dat het niets hindert als
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men het eens twee of drie weken vergeet; iets wat andere planten
niet straffeloos toelaten. Op het eind van Januari of in Februari
beloont de Sedum Palmeri deze geringe zorg en moeite met aardige
trosjes bloemen: juist in een tijd, dat men een bloeiende plant
zeerste op prijs stelt.

Sedum Palmeri.
Photo J. B. Lindeyer. Den Haag.

Tegen de grijsgroene bladroretten steken de lichtgele bloemen
heel mooi af.
Het verdient geen aanbeveling deze Sedum tot een groote plant
op te kweeken, omdat zij dan meestal vrij woest wordt, hetgeen
de schoonheid niet verhoogt. Daarom is Sedum Palmeri juist
zoo’n aardig plantje voor den liefhebber, die met de overtollige
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stekken anderen weer een genoegen kan doen. Zoolang de voorraad
strekt, stuur ik op aanvrage, graag een stekje.
De plant is genoemd naar Dr. Eduard Palmer.
J. J. E. v. D. TH.
***
Dank zij de heldere zonnige dagen in dit voorjaar, kunnen wij
reeds nu profiteeren van de bloemenweelde, en dan het vooruitzicht, dat er nog meer schoons in ‘t verschiet is, gezien de vele
planten die nu knop gevormd hebben.

Echinocactus minusculus. W e b .

Het zaaien hebben wij uitvoerig in vorige maanden beschreven,
Wij hebben evenwel een methode, om zonder bodemwarmte te
zaaien, toegepast in navolging van Mevr. v. d. Wilt te Utrecht
en met succes. U kunt dit nu ook nog probeeren.
Plaats de zaaipan in een bak, waarin eenige centimeters water
staat, zoodat de aarde door en door vochtig blijft. In de volle
zon wordt het zaad tot kiemen gebracht en na de kieming de
dekruit verwijderd. Nu komt het voor, dat sommige kiemplantjes
op den grond liggen, dit zijn de boosdoeners. Deze worden verwijderd en opgepot. Laten wij die liggen, dan gaan ze smeulen
en in minder dan geen tijd zijn al uw zaailingen verdwenen. Na
de kieming mag de zaaipan niet voortdurend in ‘t water staan
dit is ook schadelijk, dus zoo nu en dan de zaaipan boven het
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water in den bak plaatsen, zoodat het overtollige water een uitweg
kan vinden.
De zaailingen van de vorige maanden worden nu overgezet in
een bak of pot. Wij plaatsen ze nu zoo, dat ze ruimte genoeg
hebben om uit te groeien tot het volgend voorjaar.
De verpotte planten hebben zich weer hersteld, indien wij met
zorg verpot hebben, worden wij er nu voor beloond. Allerwege
nieuw groei, dien wij met belangstelling gade slaan.
Mocht het voorkomen, dat een mooie zuilcactus bij het verpotten of door een ongeluk in tweeën breekt, handel dan zooals
de Heer Breithardt te Helmond, plaats de stukken weer precies
op elkaar en in minder dan geen tijd hebt U weer één plant.
Er dient natuurlijk voor gezorgd te worden dat er geen vocht
tusschen de beide deelen komt.
Nu gaan we eens zien van welke planten we stekken kunnen
afnemen voor ruilmateriaal of voor een goed doel. (Zie Aprilnummer ,,Wie helpt”).
Door in het wilde weg maar stekken af te nemen wordt menige
plant voor goed bedorven. Feitelijk moest men geen stekken
snijden, als te overtollig zijn, laten ze wel van zelf los.
In geen geval moeten stekken afgenomen worden op één in ‘t
oog loopende plaats.
We nemen stekken van planten die goed aan den groei zijn.
Het spreekt van zelf, dat stekken van deze planten spoedig wortel
maken. Niet alle planten zijn evenwel geschikt om af te stekken:
Mam. bombycina b.v. schijnt het zeer onpleizierig te vinden
wanneer men haar kroost wegneemt, de plant lijdt daar wel terdege onder, zoo is het ook gesteld met Mam. plumosa.
Het stekken snijden geschiedt met een scherp mes en wij dragen
zorg, dat de snijwond zoo klein mogelijk is, dus zoo dicht mogelijk
bij de moederplant.
Sommige planten zooals Euphorbia’s, Stapelia’s en sommige
Mamillaria’s laten overvloedig sappen vloeien. Dit gaan wij tegen
door de wond direct te bedekken met gemalen houtskool. Het
is goed om alle snijwonden ook van planten, die niet bloeden, te
bedekken met houtskoolpoeder om het indringen van vocht te
beletten. Stekken worden niet direct opgepot maar eenige dagen
te drogen gelegd, niet in de zon, anders verdampen de aanwezige
vochtdeelen.
Het oppotten geschiedt na 2 of 3 dagen in een grondmengsel
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van tuinaarde en zand. Wij plaatsen de stekken - op - en niet
- in - de aarde. Om wegrotten te voorkomen strooien wij wat
houtskoolpoeder op de aarde. Lange stekken worden van te
voren aangebonden waardoor ze steun vinden. Groote Echinopsisstekken worden, om omvallen te voorkomen, tusschen een viertal
stokjes geplaatst.
Nu plaatsen wij de stekken warm, doch niet in de zon. Na
verloop van eenigen tijd bespeuren wij nieuwgroei en kunnen wij

Echinopsis Pentlandii S.-D. Var. Maximiliana.

aannemen, dat het proces van wortelvorming goed is afgeloopen.
Ongeduldige verzamelaars willen wij aanraden niet elk oogenblik van den dag de wortelvorming te gaan controleeren. dit is
het paard achter den wagen spannen.
Verkeert eene Mamillaria soms in verren staat van ontbinding
en wenscht men toch in ‘t bezit te blijven van hetzelfde soort,
haal dan eenige nog gezonde tepels van de plant en behandel die
als stek. Het duurt wel verbazend lang voordat wij weer in ‘t
bezit zijn van een toonbare plant, maar in den uitersten nood is
het een redmiddel.
Het materiaal, dat wij bij kille nachten voor afdekking der
bakken gebruiken, wordt overdag niet vochtig (door dauw of
regen) opgeborgen maar behoorlijk gedroogd. Vochtig materiaal
voor afdekking geeft meerdere afkoeling.
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Het ongedierte viert, naarmate het warmer wordt, hoogtij. Wij
inspecteeren dus alle stekken, die ons welwillend worden afgestaan,
alvorens ze in de collectie te plaatsen. Wij zijn er natuurlijk van
overtuigd, dat iedereen zijn (haar) planten vrij van ongedierte
houdt voor zoover men daartoe in staat en daarom lijkt bovenstaande waarschuwing iets op een soort wantrouwen. Dit is onze
bedoeling niet. Maar laten wij niet vergeten, dat niet iedereen
scherp van gezicht is en de meeste menschen zich verbeelden dit
wel te zijn en zich daarom niet van een hulpmiddel, b.v. een
loupe, willen bedienen. Nieuwkoopjes, Mej. Valk te den Haag
mag dezen raad wel ter harte nemen, moeten zeer zeker nagezien
worden, ook al komen ze van een ervaren kweeker, onder hen
zijn ook kortzichtige lieden.
In het uiterste geval kunnen wij enting toepassen. Dit is een
routinewerk. Wilt U zich daarin bekwamen dan geven wij U
in overweging gaat eens kijken bij iemand die er slag van heeft,
er zijn zooveel manieren om dit met succes te volbrengen.

EDEL COMPOST.
NATUURMEST VOOR BLOEMEN EN PLANTEN.
Bij wetsbesluit van 7 Maart 1930 stelde de Staat der Nederlanden zich garant ten waarborge voor de gemeente ‘s Gravenhage, dat de N.V. Vuil-afvoer Maatschappij ,,V.A.M.” te Wijster
(Drente) haar verplichtingen, ten opzichte van het overnemen der
gewone afvalstoffen, omvattende huisvuil, veegvuil en rioolmodder
getrouwelijk zal nakomen en dat de Regeering haar volle medewerking zal verleenen ter oplossing van alle moeilijkheden, welke
zich bij den afvoer van de afvalstoffen kunnen voordoen.
Door de N.V. V.A.M. wordt uit het van 's Gravenhage aangevoerde huis- en stratenvuil op hare terreinen te Wijster een
compost vervaardigd, welke, door de geheel bijzondere werkwijze,
niets gemeen heeft met het gewone straatcompost, zooals dit door
de verschillende gemeentelijke reinigingsdiensten wordt verwerkt.
De V.A.M. compost bevat absoluut geen schadelijke bestanddeelen,
alle plantaardige en dierlijke parasieten zijn door het fermentatieproces ten eenenmale vernietigd. Grove afvalstoffen, zooals
steenen, cokes, metalen, enz. worden door vernuftig ingerichte
machines tijdens het bewerkingsproces nauwkeurig uitgesorteerd,
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zoodat ten slotte een geheel verteerde, vruchtbare humus overblijft,
welke rijk is aan voor de voeding der planten belangrijke stoffen
( ± 5 % stikstof, 5 % fosforzuur, 2 % kali, 26 % kalk, 22 % vocht
en 23 % organische stoffen). Maar de grootste waarde van deze
natuurmest is gelegen in haar bijzondere bacteriënwerking. Het
is toch bekend, dat de gewassen, zullen ze naar behooren kunnen
gedijen, over bepaalde in den bodem aanwezige bacteriën moeten
kunnen beschikken. Deze bacteriën vindt men voornamelijk in
de van plantaardige stoffen afkomstige humus. Daar het stadsvuil, na verwijdering der onverteerbare stoffen, bijna geheel uit
plantaardige stoffen bestaat, is het verklaarbaar, dat de V.A.M.
compost uitermate bacteriënrijk is. Voor lichte zand en zware
kleigronden is deze compost dan ook een waardevolle natuurlijke
meststof, en als zoodanig wordt ze hoe langer hoe meer aangewend. Ook in groentekweekerijen bleek deze compost, door
den grond heen gewerkt, verrassende resultaten op te leveren.
De N.V. V.A.M. is er nu toe overgegaan, uit deze gewone
gezuiverde compost welke voor den landbouw bestemd is, een
extra fijn gezeefde product onder den naam ,,Edel-compost” in
den handel te brengen. Deze ,, Edel -compost” is een grof korrelige,
dofzwarte, vrijwel reukelooze humusaarde, welke in blikken bussen
van 1 K.G. inhoud beschikbaar wordt gesteld.
Voor de succulenten lijkt ons deze Edel-compost door haar
hoog kalkgehalte, maar bovenal door dé rijke bacteriënwerking
een uitnemende stof om door de gewone tuinaarde heen te mengen.
Aangegeven wordt bij het verpotten één deel ,,Edel-compost”
met 4 deelen tuinaarde te vermengen. Wij hebben een deel
onzer planten in een zoodanig mengsel verpot en hopen hiermee
gunstige resultaten te bereiken. Vooral ook met het oog op
wortelluis hebben wij goede hoop, dat de bacteriënwerking van
,,Edel-compost” een krachtig hulpmiddel zal zijn.
G . D. D.
PHYLLOCACTUS OXYPETALUS. L INK .
Tot een der mooiste bloemen van de Natuur, althans van de
cactusfamilie, moet zeker wel die van Phyllocactus oxypetalus Link
gerekend worden. Zooals bekend is het een nachtbloeier en is
de bloem slechts eenige uren van den nacht open. Maar gedurende
die enkele uren verspreidt de bloem dan ook een pracht en een
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weelde die met geen pen te beschrijven zijn. De bloem is smetteloos wit van kleur en heeft een omvang van ongeveer 22 c.M.
(Alw. Berger geeft in zijn ,,Kakteen” een omvang van 12 c.M.).
Ook heeft rij een fijne bloemengeur, maar het is me niet gelukt
die nader te definieeren. De foto is met kunstlicht genomen, een
electrische peer van 75 Watt was op de bloemen gericht en de

Phyllocactus oxypetalus.

Photo Mr. Joakim.

belichtingstijd was ongeveer 10 minuten met een Zeiss-Tessaslens
van 4,5. Op deze foto, welke een vergrooting is van de filmgrootte
6 X 9 kan men den vorm der bladeren goed onderscheiden en deze
komen volkomen overeen met de afbeelding op pag. 102 van
Berger’s boek.
Batavia.
M r . E . E. G . JOAKIM.
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CONTRIBUTIE 1933.
De leden, die nog in gebreke zijn gebleven hun contributie over
dit jaar te voldoen, de postkwitantie (tevens bewijs van lidmaatschap) onbetaald terug heten gaan, worden beleefd, doch dringend
verzocht het verschuldigde bedrag (f 3.-- plus f 0.20 inningskosten) vóór 20 Mei a.s. over te maken, indien zij prijs stellen
op een ononderbroken toezending van het Maandblad.
Ons gironummer is: 133550, HEESCH bij Oss, t.n.v. Penningmeester Ned. Vereen. v. Vetplantenverz.
Aan de buitenlanders 1
De leden onzer Vereeniging in Ned.-0 Indië, België, Duitschland en Amerika, die nog niet over 1933 betaalden, worden
verzocht de contributie ad f 4.- (vier Gulden, holländ. Währung;
four Guilders, Dutch currency) even per postwissel (Postanweisung : International money-order) aan onderstaand adres over
te maken:
S. P. C . VAN ROMUNDE, Penningmeester ,,Succulenta”,
HEESCH bij Oss. Holland.
In het a.s. Juni-no. verschijnt een verslag der in Januari j.l. gehouden Jaarvergadering. Gebrek aan de noodige plaatsruimte is oorzaak, dat het verslag nog
niet in ons maandblad kon worden opgenomen.
DE SECRETARESSE.

I N H O U D : Echinopsis Caespitosa. - Huernia in w o o r d e n b e e l d . (II.). H e t Leekenhoekje. - Edel Compost. Natuurmest voor bloemen en planten, Phyllocactus Oxypetalus. - Contributie 1933.

MONSTRUOSITEITEN
Een groep monstruositeiten neemt in een succulentenverzameling
wel een zeer bijzondere plaats in.
Te midden van de dikwijls prachtig symetrisch gevormde rozetten,
bollen en zuilen, vallen de monstruositeiten sterk op en brengen in den
reeds grooten vormenrijkdom der succulenten ongedachte motieven,

C o l l . Bommeljé

Monstruositeiten.

Foto J. B. Lindeijer.
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De strenge regelmaat der vormen wordt op wonderlijke wijze
principieel doorbroken, fantastisch kronkelen de cristatae, romantisch vertoonen zich de rotsvormen.
Een nieuwe vormenrijkdom openbaart zich, bijzonder door kleur
en lichtwerking.
Kunnen dit misvormingen zijn, zooals velen beweren, of is het
de hoogste volmaking der plant, zooals Backeberg veronderstelt?

Diplocyatha ciliata monstr.

Coll. Bommeljé.

Foto J. B. Lindeijer.

Wij weten het niet, doch wie de hierbij afgebeelde groep beziet
zal toch erkennen dat deze planten, vooral als groep gezien, zeer
mooi kunnen zijn.
Op de foto, vervaardigd door den Heer J. B. Lindeijer, ziet
men op den voorgrond: Diplocyatha ciliata, Neomammillaria Wildii,
Sedum reflexum, 2e rij : Opuntia clavaroides, Neomammillaria geminispina, Urbinia agavoides, 3e rij: Echeveria globosa, Echinocereus
dasyacanthus en Cereus peruvianus.
Over enkele der afgebeelde planten is nog een en ander op te
merken in verband met het vraagstuk der monstruositeit.
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Dat ook bij succulenten de monstruositeit erfelijk is mag wel
als vaststaand beschouwd worden, doch alle voorbeelden die mij
hiervan bekend zijn betreffen z.g.n. rotsvormen, van de kamvormen
is menigmaal zaad gewonnen en uitgezaaid, doch ons is geen geval
bekend dat daaruit ook kamvormen ontstaan zijn.
Het zeer sporadisch en geïsoleerd voorkomen der cristatae in
de natuurlijke groeiplaatsen wijst niet op een sterk ontwikkelde
erfelijkheid. Bovendien gaan velen dezer planten eerst op hoogen
leeftijd tot kamvorming over. Onder de duizenden zaailingen die
ik waarnam kwam nimmer een cristaat voor, wel menigmaal een
rotsvorm. Toch is naar onze meening ook de cristaatvorming niet
tot uitwendige oorzaken terug te voeren, doch is een aangeboren
eigenschap.
In 1922 (zie Succulenta 1922 bladz. 83) werden van een Urbinia
agavoides crist. eenige bladstekken gelegd waaruit zich normale
planten ontwikkelden. Eén daarvan kwam in mijn bezit en is tot
nu toe normaal gebleven. Deze plant produceerde in 1929 twee
spruiten, waarvan de afgebeelde cristaat er een is.
Echeveria globosa crist. kwam in 1926 in mijn bezit, verliep
binnen enkele jaren geheel tot normale rozetten.
De Echeveria globosa op de foto is na drie jaren normaal
groeien weer tot kamvorming overgegaan en staat nu op een
zuiver ronden stam.
Opuntia clavaroides is afkomstig van een normale uitloopet van
een cristaat. Van deze normale plant werden vele stukken geënt,
doch alleen het afgebeelde exemplaar vormde deze prachtige cristaat.
Deze feiten bewijzen naar onze meening, dat de kamvorming
in aanleg aanwezig moet zijn, dat de eigenschap vele jaren latea
' t kan blijven, om dan plotseling, door onbekende oorzaken werkzaam te worden.
Dit alles handelt slechts over de verschijningsvormen, het wezen
der monstruositeit blijft nog onopgelost.
‘s-Gravenhage, Maart ‘33.
C. BOMMELJÉ
PHYLLOCACTUS (LINK).
Dit geslacht is zeker een der meest belangrijkste van de Fam.
der Cactaceae. En geen wonder als men de schitterende kleurenpracht der bloemen ziet.
De Phyllocactussen zijn afkomstig uit tropisch Amerika, waar
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te epiphytisch op de boomen groeien en daar leven van de in
oksels dezer boomen opgehoopte humus. Aan de top der scheuten
ontwikkelen zich dikwijls de z.g. luchtwortels, welke zich ook bij
een goede cultuur in kamer of kas ontwikkelen. De bladeren
zijn min of meer gekerfd, waarin zich dan de bedoorning bevindt.
De vorm der bladeren is plat, soms ook drie-kantig, terwijl zich
aan den top de bloemen ontwikkelen. De naam is afgeleid van
het Grieksch Phyllo = blad en het Latijnsche cactus = cactus.
De naam ,,bladcactus” is dus zeer goed gekozen.
De kleurverscheidenheid is zeer groot, vooral de hybriden
munten uit door kleur, terwijl tevens de bloemgrootte en de
geur opmerkelijk zijn.
Het aantal hybriden is tamelijk groot, niet alleen zijn er kruisingen van Phyllocactussen onderling, maar ook met Cereus
speciosus, grandiflorus en flagelliformis.
Phyllocactussen kan men op 2 manieren vermenigvuldigen n.l.
door stek en door zaad, Een stengel kan men b.v. in eenige
stukken snijden en deze als stek behandelen, en dan in scherp
zand steken. Zijn ze geworteld, dan pot men ze in een luchtigen,
doch voedzamen grond. Na 2 - 3 jaar kan men dan een bloeibare
plant krijgen. Dit hangt natuurlijk eenigstins af van de standplaats, doch in het algemeen kan men van een drie-jarigen scheut
bloemen verwachten.
Men zaait in bakjes gevuld met goeden grond waarover men
een dun laagje rivierzand strooit. Na het zaaien zorgt men, dat
de grond in de bakjes niet te droog wordt, daar men anders een
onregelmatige kieming der zaden heeft. In de kas kan men
reeds half Februari met zaaien beginnen, zaait men in de kamer
dan kan men beter tot April wachten. Zoodra de zaailingen
handelbaar zijn, verspeent men op een afstand van 2 cm., waarna
men ze later oppot in een zandige maar humusrijke grond. Voor
grootere Phyllocactussen verdient het aanbeveling om de bloeibaarheid te bevorderen, door wat roet door het grondmengsel te doen,
Soorten zijn o. a.:
Ph. grandis (Lem.) De soort is afkomstig uit Honduras, Cuba
en Mexico. De plant bezit zwak gekerfde bladeren die aan het
top-einde lang en smal zijn, De bloemen zijn 25 cm lang en
12 cm breed, van binnen wit, van buiten carmijnrose en zeer
sterk geurend,
Ph. Ackermanni (S. D.) De plant is afkomstig uit Mexico
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en wordt veel voor kruisingsd oeleinden gebruikt. De bloemen
verschijnen in den zomer overvloedig aan de platte, soms driekantige bladeren; kleur scharlaken rood.
Ph. Gaertneri (K. Schum). Deze plant lijkt zeer veel op een
Epiphyllum en wordt soms ook wel tot dit laatste geslacht gerekend. Ze wordt ook geënt (als kroonboompje) gekweekt en
bloeit dan rijker als de wortelechte.

Phyllocactus

hybride.

(Coll. Mevr. Pitlo. Zutfen).

De bloemen zijn schitterend koraalrood, de vrucht is vijfkantig,
helderrood en ongeveer 1 1/2 cm lang.
Ph. hybridus (Hort.) Onder dezen naam vat men alle kruisingsproducten samen van Phyllocactus X Phyllocactus en van Phyllocactus Cereus. De kleurenverscheidenheid dezer hybriden is
zeer groot, waarbij ook de bloemgrootte en dikwijls de geur opvallend is. Van het aantal hybriden noemen we o. a.:
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,,In Mem. of Mrs. Charles Darrah” (Aurore boreale X Medaille d’Or.) De bloem bereikt een doorsnede van ong. 25 cm.,
de kleur is karmijnrood met aan de voet purpurkleurige streep.
Gordianus. De bloemen zijn zachtrose en 12 cm groot.
Inka. rood, Leucothea, wit met aan de basis iets geelachtig.
Pfau, paars. Dante, bloedrood. Virginia, zuiver wit. Wrayi,
geel etc.
Vermelding verdient nog, dat het genus Phyllocactus door de
Amerikanen Dr. Britton en Rose voor een deel bij het genus
Epiphyllum zijn ondergebracht, voor een ander deel tot zelfstandige
geslachten gemaakt zijn,
Systematisch wordt dit geslacht a. v. in de Fam. der Cactussen
ingedeeld :
Fam. Cactaceae.
Geslacht.
Subtribus.
Tribus.
Onderfam.
1 Peireskioideae.
2 Opuntioideae.
3 Cereoideae.
Rhipsalideae.
Cereae.
Phyllocacteae.
Phyllocactus.
Euphyllocactus.
Ackermannia.
Disisocactus.
Pseudepiphyllum.
Phyllocactus (Link)
A. Vruchtbeginsel onregelmatig, kantig niet gevleugeld. Bloembladeren talrijk.
1 Bloembuis meer dan 10 cm lang.
1. Afd. Euphyllocactus (K. Schum.) Ph. grandis, crenatus.
2 Bloembuis niet langer dan 4 cm.
2. Afd. Ackermannia (K. Schum.) Ph. Ackermannii. phyllanthoides (hybridus)
B. Vruchtbeginsel stengelrond, niet gevleugeld. Bloembladeren
slechts ongeveer 8.
3. Afd. Disisocactus (K. Schum.) Ph. biformis.
C. Vruchtbeginsel vijfkantig en gevleugeld. Bloembladeren meestal
meer dan 8, doch niet zooveel als bij Euphyllocactus.
4. Afd. Pseudepiphyllum (K. Schum.) Ph. Gaertneri.
Zaandam.
J. G. V. D. KAAY.
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HET LEEKE NHOEKJE.
Correspondentie deze rubriek betreffende, te richten aan het adres:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

De vorige maand heeft ons geleerd, dat, als één der leden in
deze rubriek stekken aanbiedt, de correspondentie hierover aan
bovenstaand adres gezonden wordt, verzoeke deze correspondentie
voortaan tot de betrokken personen te richten. De ontvangen
aanvragen zijn dezerzijds doorgezonden.
Hieronder volgt allereerst de bijdrage van Mej. J. J. E. v. d.
Thoorn te den Haag.
Echeveria amoena, een bijzonder aardig Echeveriatje.
Bij deze vleiende benaming hoor ik de lezers van het leekenhoekje al zeggen: ,,Wat, dat nare slappe ding, dat bij de minste
aanraking de blaadjes verliest, die, als ze ergens neervallen onmiddellijk wortelen en weer uitgroeien tot nieuwe nare slappe
plantjes, dat heb ik al lang niet meer: dat heb ik weggegooid”.
Toch doen zij, die aldus oordeelen deze Echeveria onrecht aan.
Zij zoeken de fout bij de plant, terwijl ze die bij zichzelf moeten
zoeken. Het ligt absoluut niet in den aard der succulenten om
lang en gerekt te groeien: integendeel deze planten hebben over
het algemeen in de natuur een karig en sober bestaan. Ze hebben
het dikwijls heel hard te verantwoorden en ze moeten met ijzeren
volharding den strijd om het bestaan voeren. Van slap en langgerekt groeien is daarbij geen sprake. Als dat dus onder onze
leiding toch geschiedt, behandelen wij de vetplanten verkeerd.
Ik heb daarom mijn plantje, dat oorspronkelijk ook een naar slap
ding was, zoo licht mogelijk gezet, op de smalle vensterbank van
de kas, waar het tevens veel droger staat dan in het tablet.
‘s Zomers brandt de zon op het potje en ‘s winters heeft het de
kou uit de eerste hand, Bovendien staat de plant nu al vier jaar
in dezelfde aarde. Als ik eens een royale bui heb en ik geef de
phyllo’s gier, dan krijgt de Echeveria ook een beetje, doch dikwijls
komt dat niet voor, zoodat geen overdaad een vluggen groei
tengevolge kan hebben.
De plant vormt nu gedrongen rozetten, de blaadjes vallen niet
af en de bloemstengels verschijnen ieder jaar op het eind van Maart,
terwijl de bloemen tot Juni het plantje versieren. De kleur der
bladrozetten is in den winter groen, doch als de donkere dagen
voorbij zijn, krijgt ieder blaadje een vriendelijk rood puntje en als
de zon aan kracht gewonnen heeft is de geheele plant met een
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rood waas overtrokken. De bloem kroon vormt een stijf recht
buisje en heeft een mooie paars roode tint, ook de bloemstengels
zijn rood gekleurd.
Amoena beteekent bekoorlijk of liefelijk. De peetvader van
het plantje vond het dus ook een aardig Echeveriatje, anders had
hij wel een ander bijvoegelijk naamwoord uitgekozen.
En nu moet me naar aanleiding van deze in het voorjaar zoo
liefelijk blozende Echeveria nog een raad van het hart. Scherm
toch in de lente uw witte vetplanten niet en zie dan eens welke
prachtige tinten, paars, rood, teer grijs tot blauw berijpt de zon

Echeveria amoena.

Photo J. B. Lindeyer.

te voorschijn toovert, Pachyphytum bracteosum en oviferum
Cotyledon undulata, Echeveria Scheideckerii en Weinbergii, ze
wedijveren in wondermooie kleuren, die men mist, wanneer de zon
de planten niet volop kan bestralen. Tot zoover de schrijfster.
In den loop der vorige maand richtte de Heer A. A. van
den Dungen te Heythuisen de volgende vraag tot ons: Hoe
moet ik een lidcactus behandelen, die geënt is op een Cereus?
Een pracht onderwerp voor dit hoekje.
Een Epiphyllum wordt geënt om de plant een beter aanzien
te geven en omdat de bloemen zich beter ontwikkelen. Bij enting
van 2 planten, die in ‘t zelfde jaargetijde rusttijd hebben levert
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enting weinig bezwaar op wat watergeven betreft. Maar hier
is het de zaak, dat wij te doen hebben met een Cereus en een
Epiphyllum. Een Cereus heeft juist zijn rusttijd als de groei- en
bloeitijd van een Epiphyllum begint.
Het geheel moet natuurlijk in hoofdzaak behandeld worden
als een Cereus, want dat is de plant, die het voedsel aanvoert.
De rustperiode van een Cereus valt bij ons in den winter, dus
krijgt deze plant ' s winters minder water, doch een Cereus verlangt
‘s winters meer vocht dan vele andere cactussen en toont door
rimpelig te worden, dat hij gebrek aan water heeft. De Epiphyllum,
die in den winter gaat groeien en bloeien onttrekt de sappen aan
den Cereus met gevolg, dat de onderstam spoediger teekenen van
uitdrogen tal geven, hetgeen voor den bezitter het sein is om
water te geven. Wij waarschuwen echter voor overdaad. Een
Epiphyllum geënt op een Cereus geeft minder zorg dan één geënt
op een Peireskia, daar laatstgenoemde plant ‘s winters gevoeliger
is dan een Cereus.
Volop hebben wij genoten van den bloei van vroege soorten,
zooals Echinocactus minusculus, Mam. bocasana, elongata en
vooral Wildii.
Voor in knop staande planten dienen wij er voor te zorgen,
dat ze ten opzichte van de zon denzelfden stand blijven innemen,
want de bloemen hebben geen bloemstengel, door de planten een
anderen stand ten opzichte van de lichtbron te laten innemen,
draaien de knoppen mede en draaien zich zoodoende van de
plant af.
Bloeiende planten besproeien wij niet doch geven ze op den
pot water om het smetten der bloemen te voorkomen. Zetten
wij ze gedurende den bloei een weinig beschaduwd dan duren
de bloemen langer. Dit geldt niet voor alle planten, want bv.
een bloem van Echinocactus Ottonis toont haar pracht niet als
ze in de schaduw staat doch blijft dan gesloten.
De planten kunnen nu in de vrije natuur geplaatst worden,
wij zorgen voor dekkingsmateriaal bij hevigen regenval of een
hagelbui. Het grootste ongerief is, dat wij onze planten zoo
slecht kunnen beschermen tegen ongedierte.
Kassen en vertrekken worden behoorlijk gelucht zonder tocht
te veroorzaken.
Importplanten kunnen nu met veel kans op succes aan den
groei gebracht worden.
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Wij behandelen ze als volgt:
Na ontvangst worden ze terdege nagezien wat ongedierte betreft en doode wortels worden weggesneden. Blijkt dat bij het
wegsnijden een bruine pit blijft zitten, dan snijden wij de plant
zoover weg totdat deze pit verdwenen is. Na het opdrogen van
de wond potten wij de planten op en plaatsen ze warm, maar
in de schaduw. De zon is schadelijk, daar verdampen van vochtdeelen voorkomen moet worden.
Geven ze teekenen van nieuwgroei, dan kunnen te langzamerhand meer in de zon geplaatst worden.
De uitgebloeide Phyllo’s geven wij een liefderijke verzorging,
om er het volgend seizoen weer van te kunnen genieten. Na
den bloei een 14-daagschen rusttijd, daarna toonoodig verpotten
en dan een heerlijk schaduwrijk plekje.
Planten, die nu nog geen nieuwgroei vertoonen, worden eens
uit den pot gehaald en nagekeken, want dan mankeert er iets
aan het wortelgestel of de aarde is verzuurd.
Wij wenschen U deze maand volop vreugde van Uw planten
en vooral veel bloem.
BRIEF VAN DEN CACTUSJAGER.
Midden-Peru, Maart 1933,
Beste Cactusvrienden,
Velen van u zullen misschien verwonderd zijn geweest, toen
zij vernamen, dat ik plotseling en onverwacht weer op reis ben
gegaan naar Zuid-Amerika. Daarvoor had ik echter goede redenen.
Twee jaar lang heb ik over de verbreiding der cactussoorten
verschillende denkbeelden gekoesterd. Over de juistheid van mijn
meeningen kan ik ook nu nog niets met zekerheid zeggen. Het
eenige, dat ik al lang heb kunnen vaststellen is, dat de Binghamia’s
die Prof. Rose heeft beschreven, in werkelijkheid geen Binghamia’s,
zijn. Zij hebben zich van Ecuador tot Midden Peru verspreid
en worden door mij als Haageocerei gekenmerkt, wegens haar
wielvormige bloemen en omdat ze areolen hebben, die niet van
een duidelijk borstelig wolpluis zijn voorzien. Ook heb ik vastgesteld, dat Peru zonder twijfel minstens drie verschillende Melocactussoorten voortbrengt, welke tezamen met de Haageocereussoorten het lage Cordilleras gebergte van de Westkust tot woonplaats
hebben gekozen. Verder kan ik nog vermelden, dat de echte
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Espostoa's (Cereus lanatus en sericatus) een heel eind Zuidelijk
voortgedrongen zijn en dat de watteachtig witte Cereus melanostele
uit Midden-Peru aan bepaalde streken gebonden is, en wegens
het oppervlakkige cephalium bij de Pseudoespostoa’s ingedeeld
moet worde., Deze plant is geen Cephalocereus, onder welken
naam Dr. Werdermann haar nog in mijn boek beschreven heeft,

C. (Haageocereus) acranthus.

maar door bloem, vrucht en zaad, zoowel als door haar habitus
een soort, dat aan Espostoa nauw verwant is. Deze soort heeft
zich misschien door een verandering van het klimaat en een beperkt voorkomen in een bepaalde streek op een andere wijze
oatwikkeld, maar tal toch zeker van de soorten uit het hooggebergte der Cordilleras afstammen.
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Zooals u weet, is het mijn stokpaardje de verbreiding en het
voorttrekken van het cactusvolk te bestudeeren en in dit geval,
waar de Cephalocereus onmogelijk uit de Cordilleriasdalen omhoog
gestegen kan zijn, is het vaststellen van de verwantschap met
Cereus melanostele, voor mij reeds van belang.
Wat er nog voor mij in het verschiet ligt? Ja, dat moet ik
zelf nog afwachten. Wie weet, zie ik heel veel nieuws en misschien
kunnen wij ons dan een helder en juist beeld vormen. Misschien
wordt het me dan ook nog eens duidelijk, dat het wegzinken van
het land, waar zich nu de Mexicaansche golf bevindt, voor de cactussen een soort zondvloed was, welke veel oude vormen vernietigde: precies zooals het ontstaan van de Middellandsche zee
dat voor den ouden neolithischen of heliolitischen mensch is geweest. Dit te kunnen vaststellen is nog toekomstmuziek, maar
het houdt toch innerlijk verband met het doel van mijn reis.
Omdat ik nog niets met zekerheid wist, heb ik er nog niet op
gezinspeeld: ik zou dat slechts kunnen doen, als ik werkelijk iets
belangrijks vastgesteld zou hebben.
Maar dit alles zal u wellicht niet zooveel belang inboezemen
als te hooren, wat ik van deze reis te vertellen heb. Nu, zij was
vol afwisseling. Ik heb het kustgebergte van Noordelijk Peru
afgezocht en naar het mij toeschijnt drie nieuwe soorten met één
nieuwe varieteit gevonden: en ook een zeldzame Melocactus, die
als oude plant alle ribben verliest en kogelrond wordt met een
cephalium als een lampeglas. Een eigenaardige oude heer!
In Midden-Peru trof ik in de hooggelegen streken juist den
regentijd en dat is geen kleinigheid: ik heb er dezen keer voor
het eerst ten volle van kunnen genieten. Beneden aan de kust
was het zeer warm zomerweer: toen ik naar boven getrokken
was tot op 2500 M. hoogte, begon het hevig te gieten en toen
ik zeven uur later op bijna 5000 M. aangeland was, huilde een
sneeuwstorm, vergezeld van donder en bliksem door de hooge
passen, zoodat ik mij nauwelijks buiten waagde: er kwam ook
nog bij, dat ik dezen keer om tijd te sparen, zonder overgangsperiode op 5000 M. was gekomen en ik mij den volgenden dag
weder op 2000 M. bevond. Dat vereischt een niet geringe
lichaamsinspanning, omdat men bovendien niet stil zit, maar er
op uit moet om cactussen te zoeken. Wij moesten dezen keer
vlug doorwerken. Nauwelijks een half uur na aankomst was ik
al op weg. Anderhalf uur later hield de sneeuwstorm gelukkig
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op en veranderde de sneeuw weer in water. Het was werkelijk
geen pretje. Men moet weten, dat Opuntia floccosa juist in zulk
een met sneeuwwater doordrenkten bodem groeit en in dezen
tijd van het jaar even stralend en helder wit als de omgeving
glanst. Zij vertoont zich dan in haar schoonste en reinste witte
haartooi. Vooral de groote groepen zien er wondermooi uit.

C. (Pseudoespostoa) melanostele.

Maar men heeft veel zorg over het inpakken. Zullen te goed
of verrot aankomen? Nu, ik had geen tijd om daar lang over
te denken en het voornaamste was, dat de zaden geheel rijp
waren. We moesten het verder aan de ventilatiegaten in de
kisten overlaten om hun plicht te doen.
Een paar dagen later zaten we weer aan den voet van het
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Cordillerasgebergte tusschen de gloeiend heete rotsen, om te
filmen. Daarin zult u ook wel belangstellen. Ik neem dezen keer
van mijn geheele reis een film op en als alles goed gelukt is en
ik heelhuids thuisgekomen ben, zal zich misschien de gelegenheid
voordoen om met die film rond te reizen, omdat ik liefst een zoo
groot mogelijk aantal van mijn cactusvrienden de schoonheid en
de opwindende spanning van een cactusjacht in levende en bewegende beelden zou willen toonen. Ik heb me aan een staaldraad
over bruisende wilde stroomen heengetrokken: aan het bergtouw
vastgebonden, heb ik de ruwste spleten en kloven afgezocht en
onze ezels en muildieren met hun gaucho’s1) weer veilig thuis gebracht.
Dit alles is nog maar het voorspel. De grootsche en verheven
schoonheid van het nog ver verwijderde Cordilleras hooggebergte,
hoop ik in nog grootere mate vast te kunnen leggen, zoodat u
later geheel met mij mee zult kunnen genieten: iets waartoe ik
op het oogenblik bijna geen gelegenheid heb. Mijn werk en de
onvermijdelijke steeds wisselende beslommeringen verhinderen dit.
Werkelijk rustig nog eens beleven, wat ik hier telkens weer voor
nieuws en schoons tegenkom, zal voor mij eerst mogelijk zijn, als
ik kalm van uit mijn stoel, de voltooide film zal zien afrollen.
Oude Inkanederzettingen heb ik opgenomen en op verschillende
plaatsen was ik zeer verwonderd, achter het doodsche landschap
van de zandige kuststreek en het voorgebergte, bloeiende landerijen
aan te treffen met ontelbare bloemen, vee en weideplaatsen, zoodra
er slechts een weinig water te vinden was.
En nu heb ik nog wat nieuws te vertellen. Boven in de
Sierra vond ik een aantal nieuwe succulenten. Ik zal daar meer
aandacht aan moeten schenken. Kleine Alpenbewoners uit het
plantenrijk met kogelronde blaadjes, sommige mooi gestreept,
andere versierd met kleine bloemetjes, gloeiend als granaatsteentjes.
Ook zag ik heele kussens van laaggroeiende, zwakbehaarde, groene
planten met vrij groote blauwroode bloemen, plantjes met kleine
bolletjes en mooie malva-achtige bloemen; kortom het hooggebergte van de Cordilleras is een ware rotstuin, zoo schoon als
men zich maar voorstellen kan.
Vroeger heb ik daar niet zoo op gelet, omdat de gedachte me
voortdreef zoo volledig mogelijk vast te leggen, welke cactussoorten
hier voorkomen. Ditmaal was het land me bekend, ik bereikte
sneller en zekerder mijn oude vindplaatsen en ik kon daardoor
1)

Gaucho’s zijn de inlandsche veeboeren uit de Plata vlakte.
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meer aandacht wijden aan de teere bloemenschat, die de natuur
naast de wonderbare cactus over deze schoone bergwereld verspreid heeft. Doch toch vonden we nog wat nieuws. Een nieuwe
Mila, met stroogele stekels, die zéér welig bloeit en groote groepen
vormt en dan de nieuwe Cereus (Borzicactus) Faustianus, die
zich vroeger wel zeer vernuftig verstopt moet hebben, zoodat
niemand haar vond. Ik was zelf reeds eenmaal beneden door de
groote quebrade getrokken, waar deze cactus op de hoogergelegen
rotsen groeit, maar nu vond ik haar in eens, toen ik met mijn
jongens filmen wilde. Zij maakt wilde donkergele stekels, die
soms roodachtig gekleurd zijn en bloeit met helderroode bloemen
uit de oude areolen, dikwijls al als jonge plant. Een prachtig gezicht,
omdat de bloemen overdag open zijn, in tegenstelling met de
Haageocereus die dan meestal half gesloten bloemen vertoont,
die zich pas tegen den avond geheel openen.
Tot mijn spijt gelukte het me niet veel zaden thuis te brengen,
tengevolge van de hitte en omdat de plant in ontoegankelijke
rotsspleten groeit, maar ik hoop, dat een paar moederplanten, het
volgende jaar bij mij thuis vruchten zullen voortbrengen.
Nu ben ik bezig mijn zaad schoon te maken en denk daarbij
weer aan verdertrekken. Veel moet ik nog overleggen en in
orde maken. Ik heb nog slechts enkele photo’s kunnen ontwikkelen, daarom valt, hetgeen ik u stuur, wat karig uit, maar ik
hoop later mijn schade in te kunnen halen. Ook zal ik binnenkort nogmaals bericht sturen als de geachte redactie van Succulenta
mij een plaatsje wil afstaan.
Een voorloopige lijst van de nieuwe vondsten is te Hamburg
Volksdorf, Im Sorenfelde 15, gratis te krijgen. En ook zullen
van de zaailingen van dit jaar, waarvoor het zaad nog juist op
tijd aankwam, van de verschillende streken lijsten gemaakt worden,
die de leden op verzoek kosteloos toegezonden zullen worden.
Met veel groeten (w.g.) CURT BACKEBERG.
PHYLLOCACTUS HOOKERI S. D.
Bijgaande foto werd ons door den heer G. Zimmerman,
Kweekerij ,,De Gelaarsde Kat” te Batavia, ter reproductie in
,,Succulenta” toegezonden.
De daarop afgebeelde Phyllocactus Hookeri is een echte liefhebbersplant voor tropische gewesten. Zij werd in 1842 voor
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het eerst door de Prins van Salm-Dyck beschreven, maar zeker
is het, dat zij reeds voor 1825 in Engeland aanwezig was. Haar

Phyllocactus Hookeri.
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vaderland is Noord-Venezuela, Brazilië en Guiana, waar ze in
groote menigten epiphytisch leeft, evenals Orchideeën en Bromelîaceae, op de boomen in het tropische oerwoud. Ook vindt men
ze wel kruipend over de rotsen of daarvan afhangend. Oude
planten kunnen op een gunstige plaats soms wel tien meters lange
en 5-9 c.M. breede ,,stengels” maken. Bij ons in de warme kas
bereiken de stengels meestal geen grooter lengte dan 60 à 80 c.M.
Zooals op de foto goed zichtbaar is, hebben de stammen een
krachtig ontwikkelde middennerf: de tijnerven loopen tot den
bochtig gezaagden bladrand en eindigen daar in 5 c.M. van elkaar
verwijderde doornbundeltjes.
Uit de doornbundeltjes aan het jongste gedeelte der plant ontwikkelen zich de prachtige bloemen. Deze zijn 10 tot 20 c.M.
lang, de trechtervormige bloembuis is van buiten met roodachtige
schubben bekleed. De buitenste bloembekleedsels zijn smal, groenachtig rood van kleur, met rosekleurige spitsen. De binnenste
bloembekleedsels zijn breeder en zuiver wit gekleurd. De meeldraden zijn- wit, de stamper is aan den voet geelachtig, in het
midden karmijnrood en aan den top roodachtig van kleur, zij eindigt
in 10-12 gele stempels.
Phyllocactus Hookeri is een nachtbloeier, doch de bloemen
verspreiden geen geur.
Voor de Indische Cactusliefhebbers is Phyllocactus Hookerii een
der dankbaarste soorten. Zij gevoelt zich in haar tweede vaderland
uitstekend thuis, wat zij bewijst door haar dankbaar en mild bloeien,
De gewone Cactusliefhebbers hier te lande, die geen warme kas
ter hunner beschikking hebben, zullen met deze Phyllocactus niet
zooveel succes hebben als met de meeste andere Phyllocactussoorten, zij verlangt daarvoor een te hooge temperatuur en meer
vochtiger omgeving dan in de huiskamer kan worden gegeven.
Maar wie in het bezit is van een warme kas, waar ze te midden
van Orchideeën en Bromelia’s kan worden gekweekt, zal van deze
echt tropische soort veel genoegen beleven.
G. D. D .
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ONTVANGSTEN.
UITGAVEN.
Saldo 1931. . . . ƒ 411.38
Contributie . . . ƒ 3664.55
Vrijwillige bijdragen
79.35
79135
Advertenties . . .
328.83
Verkochte jubileumnummers. . . .
56.-Diversen . . . .
12.10

ƒ 4552.21
Accoord bevonden:

De Kascommissìe.

f 2979.93

429.60
297.340.112.67
82.48
19.16
38.25
157,46
95.66

f

4552.21

Heesch. Januari 1933.
De Penningmeester,

W. CHR. BEEKMAN.

P. N. LOESBURG.
N. J. PEURSUM.

Drukkosten Succulenta . . . .
Cliché’s . . . .
Expeditie (orgaan)
Onkosten Biblioth.
,, Secretariaat
,, Redactie .
Penningm,.
Vergaderingen .
Diversen . .
Batig Saldo . .

S. P. C.

Hilversum.

VAN

ROMUNDE.

BEGROOTING VOOR 1933.
ONTVANGSTEN.
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f

3600.-

Drukkosten Maandblad. . . . . f 2400.Cliché’s . . . .
400.Expeditie, . . .
300.150.Bibliotheek . . .
Vergaderingen . .
75.Onkosten Bestuur
(verschotten) . . 15O.Propaganda . . .
100.S c h r i j f b e h o e f t e n . .25.f 3600.Heesch, Januari 1933.
De Penningmeester,

S. P. C.

VAN

ROMUNDE.

- 119 -

HERINNERINGEN AAN HEMELVAARTSDAG 1933.
Groningen, in ‘t hooge Noorden, trad als gastheer op dit jaar.
Na twee jaren bloeiend leven, had deez’ kring dien moed voorwaar.
Een programma werd ontworpen, vol van wiss’ling, ‘t lokte aan
En ‘k besloot met een’ge leden, òòk naar Groningen te gaan.
Algemeen hoord’ ik de meening, , , zoo ver weg”, het oude lied:
,, Wat kan men daar anders bieden, Klaassens’ koek en anders niet,
Groningers zijn stijve menschen, heel vaak stug en kort van stof”,
Maar ‘k wist ‘t beter, daarom sprak ik. van hen en hun kring met lof.
Zeven luidjes togen ‘s morgens, vier per auto, drie per spoor,
D’achtste man had zich verslapen, zoo’n excuus komt meermaal voor,
De ontvangst was meer dan hart’lijk, auto’s stonden daar reeds klaar,
Om de gasten snel te brengen, naar de zaal alwaar zoowaar
Hoffelijk ,,de rest van Neerland” handenklappend werd begroet,
Zulk een ontvangst doet zelfs een nurks, heimelijk een beetje goed.
Een der Stichtsche cactusmenschen, fluisterde mij zelfs in ‘t oor,
Dat kwam in mijn heele leven, slechts maar één keer nog maar voor.
‘t Welkomstwoord van praeses Schipper, antwoord van den heer
[De Ringh,
Kort, maar krachtig, maar ‘t was prachtig, ‘t maaggeknor hen
[niet ontging,
Dus aan tafel, stemming was er, eetlust ook, de lunch was goed.
Tijd verstreken toen men naar de, expositie ging met spoed.
Sakkerloot, wat viel dat mede, wat was dat goed voor elkaar,
Entree vrij, programma gratis, maar alleen voor ons niet waar?
‘n Keurcollectie was t’aanschouwen, van veel leden indiev’dueel,
Collectief de rest verzameld, zoo gaf iedereen zijn deel.
Friedrich Haage, ook aanwezig, luisterde ‘t geheel nog op,
Menig plantje tikte ‘t vrouwtje, van Van Druten op den kop.
Maar de tijd verstreek te spoedig, autobussen stonden voor
En men gaf na menig dralen, aan den roepstem maar gehoor.
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Door de stad, het fraaie park, en begunstigd door mooi weet,
Ging het knusjes, heel gezellig, naar het Paterswolde-meer.
Wat een aanblik, bij de aankomst, wat een schitterend gezicht,
Beschrijven gaat niet, ‘k zeg alleen maar, dit vergeten doe ‘k
[niet licht.
Bovendien kwam een verrassing, die vooraf niet was vermeld
De heer Klaassens bood teer hof’lijk, een tocht op ‘t meer,. . . .
[‘t kost geen geld.
In een reutenboot met motor, misschien ‘n enk’ling met wat schroom
Stapte toen het gansch’ gezelschap; weldra waren w’ onder stoom.
Rustig schoot de boot naar voren, tal van zeilers achterop,
't Briesje kon ons heusch niet deeren, veilig in ‘t woelig sop.
Maar aan alles komt een einde, ook aan dezen fraaien tocht,
W’ stapten uit en onze plaatsen, werden weder opgezocht.
De thee stond klaar, ‘t kon niet mooier, de regeling verdient veel lof,
Terugreis in de autobussen, voor gesprekken was veel stof.
‘t Diner zal smaken, na zoo’n tochtje, jammer dat de trein niet wacht,
Was de zucht van vele leden, toen de bus hen had gebracht.
Naar ‘t hotel, waar reeds de tafel, klaar stond met een goed gerecht
Eerst een borrel voor het eten, ‘n droge maag bekomt soms slecht,
Velen moesten hierop wachten, doch het was van korten duur,
Weldra klonk het ,smaak’lijk eten”, van den praeses met veel vuur.
En terwijl wij allen aten, wat ‘t menu bracht, met veel smaak,
Klonk daartusschen menig speechje, soms met humor, vaak zeer raak
Werden dank en lof geslingerd. naar den praeses met zijn staf
Hulde Schipper, voor uw leiding, wat U deed, was keurig ,,af”.
En na tafel werd ‘t nog beter, prijzen werden uitgereikt,
Stemming was er, maar zij steeg nog, tot ‘t crescendo was bereikt,
Reciteeren, declameeren. Groningers, mijn compliment.
Als gij weer als gastheer optreedt, hoop ik dat ik ben present.
A. W. B.
Utrecht.
INHOUD
: Monstruositeiten.
- Phyllocactus (Link). - Het Leekenhoekje. Brief van den Cactusjager. - Phyllocactus Hookeri S.D. - Rekening en VerantBegrootìng voor 1933. - Herinneringen aan Hemelvaartsdag 1933.

H E T KWEEKEN V A N S U C C U L E N T E N I N NED.-INDIE.
Vele liefhebbers van Vetplanten, zoowel in Europa, als in onze
Oost, zijn de meening toegedaan, dat het Indische klimaat ten
eenenmale ongeschikt is om met succes goede specimen-planten
te kunnen kweeken. Zoo komt bijv. in ,,Onze Tuinen” van

Cactuskasje met gekalkte glasruit, vervaardigd uit een eenvoudig kistje.

10 Nov. 1922 nog een verslag voor van een Lezing over ‘s LandsPlantentuin te Buitenzorg, waarin gezegd wordt: ,,Voor Cactussen
,,is het klimaat zeer ongeschikt. Hoewel gekweekt onder glas in
,,droog zand is de atmosfeer voor vele soorten toch nog te vochtig”.
Deze opmerking werd tevens aanleiding. dat ik mijn verzameling
bij vertrek naar Jan Oost aan kennissen uitdeelde. Zoodoende
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duurde het geruimen tijd eer mij bleek hoever men met deze
bewering bezijden de waarheid was. Door toeval schonk een
tuinbezoeker enkele jonge planten, die al aanstonds begonnen te
groeien als kool. Het ging dus wel en al gauw waren we besloten opnieuw te beginnen met het aanleggen van een verzameling,
die nu na 1 jaar reeds ca. 800 soorten omvat. Het overgroote
deel werd uit zaad gekweekt. De thans opgedane ervaring levert
voor mij reeds voldoende bewijzen op om te durven beweren,
dat het kweeken van extra planten in het laagland even goed
mogelijk is als hier in het gebergte op 1400 M. boven zee, zij
het ook onder eenigszins gewijzigde kweekmethode. Om dit
duidelijk te maken dienen allereerst de volgende opmerkingen
over het klimaat. Het groote verschil vindt haar hoofdoorzaak
in de hoogteligging boven zee en willen we daarom de invloedrijke factoren vergelijken van onderstaande 4 plaatsen op Java,
waarvan we de gegevens ontleenen aan Dr. C. Braak, Het
klimaat van Ned.-Indië.

Uit dit lijstje blijkt, dat Tjibodas over minder zon kan beschikken en bovendien het hoogste % betrekkelijke vochtigheid
bezit, deze twee factoren zijn dus in het nadeel ten opzichte der
lager gelegen plaatsen. Het lage temperatuur gemiddelde is bij
mijn kweekmethode echter een voordeel van groot belang, zooals
aanstonds zal blijken. De hooge regenval is ook al een nadeel
vergeleken bij de overige plaatsen. Wel valt er in Buitenzorg
meer regen, doch voornamelijk in den namiddag, terwijl op Tjibodas.
dat tegen de helling der Gedeh ligt, behalve ‘s namiddags ook
hoofdzakelijk ‘s nachts regen valt.
De groote richtlijnen van mijne kweekwijze, zooals ik die gedurende mijn leertijd in Erfurt leerde kennen, zijn deze. ‘s Morgens
vanaf het licht worden blijft de kas of bak gesloten totdat de
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temperatuur opgeloopen is tot 40° C., daarna wordt aan de bovenzijde gelucht om hooger stijgen, met het gevolg van verbranding,
te voorkomen. Daalt de temperatuur in den namiddag weer dan
wordt de bak of kas opnieuw geheel gesloten. Tegen het vallen
van den avond echter wordt alles zoo ver mogelijk op lucht gezet.
Gieten wordt zooveel mogelijk ‘s avonds gedaan, behalve in den
Westmoesson bij regenweer, dan moet gezorgd worden dat de
planten voor het donker nog droog zijn. In dit laatste geval, of
indien ‘s nachts regen verwacht wordt, blijft alles ‘s nachts gesloten.
Deze methode berust geheel op de speciale levenswijze der meeste

Groepje Mamillaria-soorten
Coll.: C. v. Woerden.

aldus gekweekt in Ned.-Indië.
1/10 Nat. Gr.

Succulenten (van verschillende soorten is hiervan niets bekend).
Volgens de onderzoekingen van Mr. Herbert M. Richards 1)
gaan de huidmondjes ‘s nachts bij voldoende vochtigheid open en
heeft er bij de lage temperatuur een sterke ademhaling plaats.
Bij deze ademhaling wordt niet alleen zuurstof opgenomen en
koolzuurgas afgegeven zooals bij andere planten, doch ook het
koolzuur wordt vastgehouden en wel in den vorm van een zuur
(meestal appelzuur). ‘s Morgens sluiten de huidmondjes echter
weer en heeft alleen nog intramoleculaire ademhaling plaats,
d. w. z. er hebben binnen de plant stofwisselingen plaats, waarbij
zuurstof vrij komt en dus voor de plant beschikbaar is, zonder
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dat er verbinding met de buitenlucht is. Deze soort van ademhaling is bij de meeste Cactussen en Mesem’s relatief zeer hoog.
Behalve dat de huidmondjes dus ‘s morgens sluiten, wordt ook
het vastgelegde appelzuur onder invloed van het licht weer ontleed, waarbij water vrij komt (z. g. metabolisch water) en koolzuurgas, welke beide onmiddellijk weer gebruikt worden bij de
koolstofvoeding. Nu toonde Richards tevens nog aan, dat deze
koolstofvoeding toenam bij hoogere temperaturen en gelijken tred
hield met de ontleding der ‘s nachts vastgelegde turen. Het optimum lag bij 35-40° C.
Tijdens de intramoleculaire ademhaling overdag kan de bak of

Groepje Mesem-zaailingen, 5 mnd. oud.

Coll.: C. v. Woerden.

1/9 Nat. Gr.

kas dus gerust gesloten blijven, daarbij loopt de temperatuur vrij
spoedig sterk op en bevordert dus de koolstofvoeding, terwijl de
betrekkelijke vochtigheid bij het opvoeren der temperatuur sterk
vermindert. Met het oog hierop is het lage temperatuur gemiddelde van Tjibodas een voordeel boven de andere plaatsen, waarbij
reeds eerder de 40° C. bereikt worden. Buitendien is het voor
Tjibodas een voordeel, dat het verschil tusschen dag- en nachttemperatuur zooveel grooter is dan elders, tenminste bij deze
kweekwijze. Nu moet men deze voordeelen echter ook weer niet
overschatten en meen gerust te mogen beweren, dat bij deze
methode ook op de lagere plaatsen, betere uitkomsten te verkrijgen
zijn dan tot nu toe behaald werden. Over bepaalde gegevens
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kan ik momenteel echter nog niet beschikken, doch het ligt voor
de hand, dat op lagere plaatsen eerder van boven gelucht zal
moeten worden. Dan is er nog de lichtkwestie, vooral in dit
opzicht heeft Ned. Indië een geweldigen voorsprong op Europa,
omdat we hier over meer licht kunnen beschikken dan in welk
geval ook noodig i s . Een teveel is echter ten allen tijde gemakkelijk te ondervangen, doch een tekort moeilijk aan te vullen.
Gedurende den Oostmoesson bestrijkt men de ruiten aan de onderzijde met kalkmelk (niet te dik anders gaat ze afbladderen), in
den Westmoesson daarentegen worden de ruiten schoongemaakt
en wordt bij te sterke ton geschermd met een dunne, goedkoope

Groepje Cactuszaailingen, 5 mnd. oud.

Coll.: C. v. Woerden.

1/6 Nat. Gr.

stof (z.g. kain madja). Dit heeft het voordeel, dat men het schermmateriaal in een oogwenk weer kan verwijderen, toodra de zon
verdwijnt. Verder deed ik nog de ervaring op, dat ook de meest
zonlievende soorten, bij een zeer lichte beschaduwing op de felste
zonneuren een gezonder kleur houden. Voor Epiphyilumsoorten
en Rhipsalis is een kalkschaduw soms nog niet voldoende en dient
bij het schelste licht extra te schermen met een cree of tiker. In
den Oostmoesson wordt soms ook ‘s morgens nog eens gegoten
of de planten met een fijnen verstuiver bespoten (behalve de witharige soorten) indien ze nog niet met natuurlijke dauw waren
bedekt. Het gieten ‘s avonds beinvloedt dus tevens het openen
der huidmondjes, hoewel de luchtvochtigheid op Tjibodas ‘s nachts
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gewoonlijk reeds 100 % bedraagt, ondervond ik hiervan ook geen
nadeelen.
Nu zal men mij aanstonds voorleggen, dat als ze zoo gekweekt
moeten worden, men er ook weinig van genieten kan. Dit is
m.i. echter niet juist. Het meest zal men van zijne planten kunnen
genieten als ze er extra gezond uitzien en rijkelijk bloeien, daartoe
is echter een goede cultuur noodig, hetgeen op een Voorgalerij
of in de kamer niet goed mogelijk is voor vele soorten. Als men
er echter een verzameling op na houdt kan men een groepje van
de beste planten en vooral bloeiende exemplaren in huis brengen.

Z a a i l i n g e n , Echinocactus ingens Zucc.
links: op tijd verspeend in versche aarde.
rechts: niet verspeend. Zaaisel 25-V-‘32.
Opgenomen op Nat. Gr.
25-I-‘33. (8 mnd.)

Na den bloei brengt men ze weer terug in de bak en komen er
andere in huis. Op deze wijze zal men er meer van genieten,
dan wanneer men steeds tegen hetzelfde stelletje aankijkt. Een
bak kost echter geld en dat is momenteel schaars, doch van een
gewoon pakkistje is al met zeer weinig kosten een aardig bakje
te maken (Zie Afb. 1). waarvan de schuine opstand uit het deksel
gezaagd wordt. Doch zelfs een flinke dubbele bak van 10 ramen
(10 vierk. M.) behoeft zooveel niet meer te kosten, voor f 30.-is men geheel klaar. Afb. 2 geeft een goed beeld van de met
zulk een bakje bereikte resultaten. De 5 potjes in den voorgrond
bevatten zaailingen van 3 maanden, daarachter twee met 5 maands
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plantjes. Nog mooier resultaat geven de afb. 3 en 4 aan, deze
werden gezaaid op 31 Aug. ‘32 en gefotografeerd op 1 Febr. ‘33.
dus juist 5 maanden oud, Op afb. 4 achteraan 3 Opuntia Duraznillo Hort.: 3 Opuntia nov. sp. van Bolivië: 1 Op. kleiniae DC.
In het midden 1 Cereus peruvianus ; 3 Echinocereus pentalophus;
1 Echinocereus stramineus.
Vooraan 3 Ferocactus stainesii:
3 Neomammillaria chionocephala: 3 Neom. bocasana.
Afb. 3 geeft een aantal nog onbeschreven nieuwe soorten weer,
waaronder Glottiphyllum sp. nov. No. 8103 die reeds na 4 1/2 maand
bloeide.
Om zulke resultaten te verkrijgen, is de bovenaangegeven behandeling alleen natuurlijk niet voldoende, doch speelt ook het
grondmengsel een belangrijke, zoo niet de voornaamste rol. Men
zegt mij vaak ,,maar zoo willen ze bij ons niet groeien”. Nu liet
ik voor vergelijk een aantal zaailingen in het zaaipotje staan na
de eerste verspeening met 3 weken. Een drietal werd nadien
nog eenmaal verspeend in versche en voedzamere aarde. Acht
maanden na het uitzaaien werd afb. 5 gefotografeerd op natuurlijke grootte, de verdere behandeling was absoluut gelijk, Zoo
ziet men duidelijk welk een groote rol het aardmengsel vervult.
Een ander voordeel van Ned. Indië is de ruimere behuizing en
grootere erven, Waar men in Holland met de snelgroeiende
Cerei en hoog wordende Opuntia’s reeds spoedig geen raad meer
weet, is er hier altijd wel een geschikt plaatsje voor te vinden.
Vele soorten van Opuntia, Peireskia, Cereus, Seleni- en Hylocereus. alsmede de geslachten Epiphyllum en Rhipsalis kunnen
hier op een beschaduwd plekje buiten worden uitgeplant. Opuntia
en Cereus verdragen daarbij ook volle zon en stellen vrij weinig
eischen aan den bodem. Soorten die hoogere eischen stellen
kunnen desnoods in kuipen geplant worden of de grond op 80 cm
tot 1 M. voorzien van een steenlaag en de bovengrond speciaal
toebereid. Onder de Vetplanten kunnen ook Agave, Aloë en
Euphorbia’s, althans de grooter wordende soorten gerust buiten
in den vollen grond uitgeplant, Het eenige waarmede in de
cultuur moeilijkheden ondervonden werden zijn een aantal Sedum- en
Crassula, Kalanchoë, Cotyledon, Echeveria,
Sempervivumsoorten,
Oliveranthus, Pachyphytum, Byrnesia, Urbinia en Umbilicus gaan
echter uitstekend, doch moeten zoo koel mogelijk gehouden worden,
De in begin Augustus ontvangen Sphaeroide Mesembryanthema
maakten tot begin Februari reeds tweemaal een nieuw bladpaar
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en schijnt de rustperiode hier aanmerkelijk verkort, doch hierover
in een volgend artikel meer. Ook voor de Cactussen bestaat
hier geen rustperiode, daar de temperatuur en hooge vochtigheid
de planten tot groei aanzetten. Dit is wellicht ook de reden,
waarom ik van enkele zijden reeds vernam dat ze hier zoo slecht
willen bloeien. Vermindert men echter gaandeweg het gieten, om
na een 3-tal weken geheel op te houden en de planten zoodoende
een maand lang of soms nog langer tot een volkomen rust te
dwingen, dan zullen ze bij ondervinding ook spoedig daarop gaan
bloeien. Resumeerende komen we dus tot de slotsom dat bij het
meerdere licht een mooiere bestekeling en betere kleur der planten
verkregen kan worden dan in Holland. Door het ontbreken der
winterrust heeft men spoediger bloeibare planten. Een dure verwarming is overbodig. Ook groote exemplaren kunnen gemakkelijk een plaatsje in de verzameling vinden. Alles dus redenen
die het snel uitbreiden der liefhebberij in de tropen zeker zullen
bevorderen.
C. v. WOERDEN.
1)

Herbert M. Richards, Prof. Bot. Barnard Coll., Columbia Univ.
,,Acidity and Gas Interchange in Cacti” Public, N”. 209 Carnegie Institution 1915.

HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie op deze rubriek betrekking hebbende te adresseeren aan:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

Voor deze maand valt er niet veel bijzonders te vermelden en
de leden hebben ons niets medegedeeld.
Valt er nu werkelijk zoo weinig bij de leden voor, dat de
moeite waard is om bekend gemaakt te worden, dit believen wij
niet te gelooven.
Volop kunnen wij nu genieten van bloeiende en goed groeiende
planten. Zijn er in Uw verzameling achterblijvers dan is dit geen
goed teeken. Wacht niet met het nazien dezer planten tot het te
laat is. Neem ze uit den pot en snuif de lucht eens op van de
aarde, in de meeste gevallen zal blijken, dat ze duf is. Verversch
de aarde en kijk tegelijkertijd de wortels na. De oude aarde wordt
aan de buitenlucht blootgesteld en is later weer te gebruiken, behalve aarde, die een blauwachtige tint heeft, wordt weggeworpen
als zijnde onbruikbaar.
Verschijnen aan Phyllo’s of rankende Cereussen gele, later
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doorschijnende en waterige takken, verwijder deze dan, dit is de
z.g. geelzucht. De plant moet dan tevens verpot worden, omdat
dit verschijnselen zijn van slechten of onvruchtbaren grond.
Zachtwordende deelen van hoogsucculente mesems worden liefst
verwijderd om rotting der planten te voorkomen.
Voor enten, een liefhebberij die maar al te veel en onnoodig
wordt toegepast, is deze maand zeer geschikt. Ent nooit dan bij
hooge noodzakelijkheid. Door kweekers wordt het veelvuldig toegepast bij importplanten om ze spoedig aan den groei te krijgen.
Zijn ze eenmaal goed aan den groei, dan worden ze weer van
den onderstam gesneden en opgepot om gewoon wortel te maken.
Kort geleden hoorde ik toevallig van een lid uit Westzaan de
goede resultaten met een waterkuur voor importplanten. Waarom
ons geen mededeeling gedaan ? Wij vernemen gaarne de resultaten
die bereikt worden door onze raadgevingen, anderen kunnen hiervan
profiteeren. Wij laten hieronder deze manier van wortelmaken
nogeens volgen.
De samenstelling van de vloeistof is:
1 L. gedist. water, 1 Gr. Kaliumnitraat, 0,5 Gr. magnesiumsulfaat, 0,5 Gr. Calciumsulfaat, 0.25 Gr. tricalciumphosfaat en 0,25 Gr.
ferriphosfaat.
Deze vloeistof wordt in een bus gedaan, een glazen kom of
vaas is te ontraden omdat zich zeer snel algen ontwikkelen als de
vloeistof aan het licht wordt blootgesteld, met een deksel afgesloten
en in deze deksel een opening gemaakt juist groot genoeg om er
het ondergedeelte van de plant door te steken. De plant moet
ongeveer 1/2 c.M. in de vloeistof hangen.
Binnen 14 dagen hebben de planten een dusdanig wortelgestel
dat ze gewoon opgepot kunnen worden.
Wie heeft er gelegenheid deze methode eens toe te passen op
een melocactus?
TWEEDE BRIEF VAN DEN CACTUSJAGER,
Cuzco, 31 Maart 1933.

Beste Cactusvrienden,
Op mijn cactusjacht ben ik nu weer in de oude Inka en conquistadorenstad 1) Cuzco aangeland, waar ik sinds den vorigen
keer nog niets veranderd vond.
Den dag na mijn aankomst ben ik de onbeschrijflijk romantische
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hooggelegen dalen ingetrokken, waar vroeger de Inka’s hebben
geleefd. Teekenend voor de toenmaals heerschende toestanden
is, dat de steden en nederzettingen meest allen op de toppen van
bijna ontoegankelijke heuvels en bergen liggen. Men moest in
dien tijd steeds met invallen van vijandelijke stammen rekening
houden. Tegenwoordig zijn van die nederzettingen nog slechts
ruïnen overgebleven; de Indiaan heeft het vruchtbare land van
de dalen ontgonnen.
Mijn plan om tusschen deze ruïnen temidden van de groene
steil omhooggaande Cordillerasbergen filmopnamen te maken, bleek
een goed idee te zijn. Ik zeide reeds, dat Machu Pichu, Ollantaitambo en Pisac vrij hoog in het gebergte liggen; dat sluit in,
dat men dus op een hoogte komt, waar de Lobivia’s leven.
En zoo vond ik dan ten Noorden van Cuzco een zeer mooi
bedoornde nieuwe Lobivia, die dikwijls heele pollen jonge planten
vormt; 25 stuks rondom één plant is het gemiddelde bij ietwat
oudere exemplaren. Het mooiste aan deze Lobivia is, naast de
prachtige lange bedoorning de bijna 5 c.M. lange karmijnroode
bloem. Hierdoor onderscheidt zij zich reeds van de Lobivia
cordula. die 3 c.M. lange bloemen voortbrengt, welke overigens
ook geelachtig rood gekleurd zijn.
Het verzamelen van deze planten is echter een kwaad werk,
Ten eerste bevindt men zich op bijna 4000 M. hoogte en dan
op paden, die men slechts te voet bestijgen kan, want de oude
Indianen hebben de wegen zigzag aangelegd en zoo worden ze
nog heden gebruikt. Dikwijls voeren zij heel dicht langs den
rand van griezelig steile afgronden. Het werk wordt alleen dan
gemakkelijker, wanneer men op de oude hooggelegen kunstmatig
aangelegde terrassen komt, maar daar vindt men slechts weinig
goede stukken. Dat urenlang stijgen langs steile hellingen is me
soms buitengewoon zwaar gevallen, voornamelijk, omdat op deze
hoogte de ijle lucht hinderlijk is en men bovendien vlug klimmen
moet om zijn dagtaak te volbrengen, want ‘s middags tegen twee
of drie uur begint het strijk en zet te regenen en dan pakt men
de planten niet graag bij elkaar, afgezien van de in dit klimaat
zeer onaangename gevolgen van een verkoudheid.
Toch is het werken in dit uiterst belangwekkende gebied buitengewoon interessant, niet alleen door het bijzondere landschap,
doch ook door de overblijfselen der bewonderenswaardig aangelegde nederzettingen, bewijzen van de groote en vergevorderde
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beschaving der oude Indianenstammen. Nergens in Zuid-Amerika
is de cactusjacht zoo vol afwisseling als hier.
Bovendien heb ik de laatste dagen veel beleefd. Ik ben nog
eens opnieuw door de groote woestijn naar Arequipa getrokken

Bloeiende Trichocereus fascicularis.
Photo Backeberg.

en heb daarbij planten gevonden, die aan ons allen tot dusver
ontgaan waren.
Daarna kwam het zoeken naar de Zuid-Peruaansche Cereus Celsianus aan de beurt. Toen ik twee jaar geleden niets van deze plant
ontdekken kon, was ik al geneigd aan te nemen, dat zij heelemaal
niet in Zuid-Peru voorkomt, doch in Noord-Chili, en de desbetreffende opgaven in de literatuur uit den tijd afkomstig zijn,
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toen het Noordelijk deel van Chili tot Peru behoorde. Toch
had ik het besluit genomen er nog eens op uit te gaan, doch
ditmaal bedacht ik een andere manier. Ik maakte mij gereed om
de beide groote sneeuwtoppen van den Chachani, den buurman
van den Misti van achteren te bestijgen: maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste zijn deze twee toppen,
die van Arequipa uitgezien een keten vormen (ik bedoel de Orqueta
en de Anocarani) als men dichterbij komt een flink eind van
elkaar verwijderd, en daarbij op zich zelf staande bergtoppen.
Bovendien zijn zij moeilijk te bereiken. Ook moet men zijn programma niet als alpinist, doch als cactuszoeker inrichten. Ik
probeerde het dus in twee dagreizen en reed eerst de meest
Noordelijke helling op. De weg was in één woord ellendig en
de quebrada’s 2) door den regen geheel uitgespoeld. Ook moest
ik dikwijls het paard bij den teugel nemen, als ik niet riskeeren
wilde, dat het de beenen brak. Twee hoogstwaarschijnlijk nieuwe
Cereeae waren de buit, doch van Celsianus zag ik geen spoor.
Wel kon ik een aantal Lobivia mistiensis verzamelen, zoodat het
me later mogelijk zal zijn hiervan een voldoend aantal stekken
te maken Deze Lobivia is daarom zoo interessant, omdat ze
een rozenhoutkleurige bloem heeft met een botergele buis, een
kleurencombinatie, die onder de Lobivia’s eenig is.
Het dalen was haast al te gek. Mijn Arriero 3) viel met zijn
plantenzak en zijn ezel vijf meter diep in de quebrada en kwam
op de rotsen terecht. Ik kreeg er kippenvel van, maar het liep
voor den Arriero, den ezel en de Lobivia’s goed af, want deze
kerels, die tusschen de 5000 M. hooge bergtoppen de Jaretaplanten zoeken om ze als brandhout te gebruiken en ook de
Kapo verzamelen, die voor medicinale doeleinden benut wordt,
zijn van ijzer en staal.
Daarop trokken we dwars over een hooggelegen pampa en
vonden een Cereus, waarmede ik voorloopig niets kon aanvangen.
En daarna moest ik op een benzinetankwagen van de Andesbaan
nog een eind naar boven rijden om aan mijn bergketen te komen.
Waarschijnlijk heeft deze tocht in den kouden wind op 4000 M.
mij een dysenterie-achtige aandoening bezorgd, waaraan ik op
‘t oogenblik nog lijdende ben en waarvan ik de laatste dagen
zeer veel last heb gehad. Maar toen was het nog niet zoo erg.
Daarom ging ik met frisschen moed weer aan het klimmen en
dezen keer had ik geluk.
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Moederziel alleen in de geweldige pampavlakte, die het voetstuk vormt van de sneeuwtoppen, vond ik buitengewoon ver van
elkander verwijderd een paar groepen van de noordelijkste van
alle Celsianussoorten. Ze kruipen over den grond en buigen zich
dan hoogstens tot 1 1/2 M. overeind, wat ik heel merkwaardig
vind. Ze hebben verschrikkelijk lange doorns en wat heel mooi
is, een kop v a n roodbruine tot zwarte wolharen. Ze hebben
ook andere zaden dan de Boliviaansche C. Celsianus. Het is dus
in ieder geval een sterk plaatselijke variëteit. Natuurlijk kon ik,
daar de planten zoo ver verspreid groeiden, slechts weinig zaad
oogsten. Bovendien is deze Cereus hier kennelijk aan het uitsterven, misschien, wel door klimaatsverandering, want meestal
waren de groepen van onderen reeds voor het grootste deel
verdroogd. Het geringe aantal der planten en het bijzonder ver
verwijderd van elkander groeien, wijst er zeer zeker op, dat we
hier met de Noordelijkste uitloopers te doen hebben. Prachtige
Opuntia’s vond ik ook. Opuntia ignescens met haar stroogele
bezemachtige stekels is naast Opuntia floccosa ongetwijfeld de
mooiste van allen. Zij vormt groote groepen.
Nu ga ik mijn belangrijkste cactusgebied opzoeken en vandaar
zal ik nog wel een bericht sturen.
W.

g. CURT BACKEBERG.

1) De Inca’s waren de heerschers van Peru vóór de verovering door de Spanjaarden in 1533.
Conquistadores = veroveraars. Aldus worden in vroegere Spaaasche bezittingen van Amerika de veroveraars van het land en hun nakomelingen genoemd.
2) Quebrada = ravijn.
3) Arriëro = muilezeldrijver.

FEESTVERGADERING TE GRONINGEN OP HEMELVAARTSDAG 25 MEI 1933.
TENTOONSTELLING VAN DEN KRING GRONINGEN.
Bij afwezigheid der Secretaresse rust op mij de aangename taak
verslag uit te brengen over de zomervergadering te Groningen.
Ik kan van ganscher harte het woord aangenaam gebruiken,
omdat Kring Groningen den dag tot een waren feestdag heeft
gemaakt, waaraan men met bijzonder veel genoegen terugdenken kan.
Zij, die reeds ‘s ochtends in Groningen aanwezig waren, brachten
den ochtend genoegelijk door op de tentoonstelling, waar bijzonder
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veel te genieten viel, bij het bewonderen van de kweekelingen
der leden van Kring Groningen. Een aardige vlag, waarop met
duidelijke letters het woord ,,Cactus-tentoonstelling“ geschilderd
stond, geflankeerd door twee Groningsche vlaggen, wees den bezoeker den weg en bracht met de conifeeren in de gang van het
Concerthuis, een feestelijke stemming. In de zaal, waar het Bestuur de vreemdelingen uit Holland allerhartelijkst ontving, stonden,
keurig gerangschikt, de verschillende liefhebbersverzamelingen
alsmede de inzendingen van enkele kweekers te pronk. Zij leverden

Bestuur en Tentoonstellingcommissie.

het bewijs, dat Kring Groningen in zijn korten levenstijd, reeds
buitengewoon veel bereikt heeft.
Er waren 15 stands van liefhebbers, 2 inzendingen van kweekers,
tevens kringleden, een inzending van de firma Haage Jr. uit
Erfurt en een van de firma Zaadnoordijk te Groningen, welke
kunstmest ten verkoop aanbood, benevens alle benoodigdheden
en gereedschappen ten gebruike van den cactuskweeker. Een
aardig idee was de gezamelijke stand van die leden, welke niet
persoonlijk wilden uitkomen; een stand, die zoodoende een fraai
en belangwekkend geheel vormde.
De grootste collectie was ingezonden door den Heer Fokkinga.
welke den 1sten prijs verwierf en die daardoor in het bezit kwam
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van de medaille. der Vereeniging: terwijl hij tevens als prijs nog
een aantal planten mocht uitzoeken, waardoor hij zijn verzameling
hoogsucculente-mesems belangrijk uitbreidde, en ook nog een paar
Euphorbia’s rijker werd.
De 2de niet minder mooie verzameling was die van Mevrouw
Klaassens-de Vries.
Wij vernamen, dat de jury een moeilijke taak had, daar zij
deze inzending bijna even hoog schatte, als die van den Heer
Fokkinga. Mevr. Klaassens ontving als 2den prijs de medaille
van de Ver. v. Volksvermaak te Groningen.

Inzending J. Fokkinga (le prijs).

Wij merkten bij deze inzending een groot aantal kostelijke
planten op en noemen slechts de Ariocarpus Kotschoubeyanus en
de Pelecyphora asselliformis, die met fraaie Mesems de aandacht
trokken.
Den 3den prijs behaalde de Heer Woldendorp, de medaille
aangeboden door de familie Klaassens, Heerestraat, Groningen.
De opstelling van deze inzending was de allermooiste, de collectie
vormde het mooiste geheel; den Heer Woldendorp werd daarom
bovendien de prijs toegekend, het laatste boek van Curt Backeberg, beschikbaar gesteld door den Heer G. D. Duursma, voor
het mooiste geheel en de beste etiquetteering.
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De Voorzitter van den Kring de Heer Schipper behaalde den
4den prijs, de medaille van de Ver. v. Vreemdelingenverkeer te
Groningen. Als bijzonderheid moet vermeld worden, dat de planten
van den Heer Schipper slechts heel weinig zon krijgen, zoodat
de goede resultaten, die bereikt zijn, werkelijk verwonderlijk genoemd moeten worden.
Zooals reeds gezegd is, er viel veel schoons te bewonderen:
als een der pronkstukken van de tentoonstelling wil ik hier noemen
de buitengewone mooie groote Epiphyllum truncatum van Mevrouw

Stand Mevr. v. d. Schans-Roelfsema.

Schalema-van Aalsburg te Hoogkerk, een ongeëntte plant, zoo
weelderig gegroeid als slechts heel zeldzaam voorkomt.
De kweekers Feenstra en Kliphuis te Sappemeer stelden o. a.
een partij jonge zaailingen ten toon, welke er bijzonder goed uitzag.
Zij schijnen met hun zaailingen veel succes te hebben.
De planten van Mevrouw v. d. Schans-Roelfsema verdienen
een extra vermelding, terwijl de Heer Zwart een heel aardig
kamerkasje had ingestuurd.
De beide prijswinnaars, rubriek kweekers, de firma Peenstra
en Kliphuis te Sappemeer en de firma Uiterwijk en Zn. te
Haren ontvingen evenals de firma Haage Jr. een medaille,
beschikbaar gesteld door Kring Groningen.
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De tentoonstellingscommissie bestond uit de dames A. Hemmes
en A. R. Fokkinga en den Heer S. Swart, terwijl als juryleden
optraden de Heer G. J. Schoonderbeek, hortulanus van de
Diergaarde te Rotterdam en de Heer J. Robertus, tuinman 1ste
klasse van den Hortus te Groningen.
De Feestvergadering. Deze werd ongeveer half twee geopend,
nadat de trein uit het Zuiden de laatste bezoekers had aangebracht.
De Voorzitter, de Heer de Ringh, van meening, dat de ver-

Het diner.

gadering meer behoefte had aan een hartig hapje dan aan een
hartig woordje, maakte het kort. Hij overhandigde den 1sten prijswinnaar, den Heer Fokkinga de medaille der Vereeniging Succulenta, den wensch uitsprekend, dat het bezit van deze medaille
den Secretaris van Kring Groningen zou aansporen, niet alleen
om de belangen van den Kring te behartigen, doch ook om steeds
de Vereeniging tot steun te zijn.
Daarop ging de vergadering aan tafel, waar een keurige lunch
gereed stond. Na de lunch bracht het geheele gezelschap een
bezoek aan de tentoonstelling. Men had daar gaarne wat langer
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vertoefd, doch de autobus stond gereed en een genotvolle tocht
door het mooie Groningen met de prachtige oude en nieuwe
parken volgde en eindigde te Paterswolde. Daar wachtte een
aardige verrassing, een boottocht op het meer, een vriendelijke
invitatie van den Heer Klaassens. De leden der Cactusvereeniging, die heel dikwijls bang zijn voor veel water, hadden
allen hun watervrees op zij gezet en genoten, begunstigd door
prachtig zomerweer van een heerlijke vaart op het mooie meer.
Na afloop van de boottocht stond de thee gereed, een tractatie
van Kring Groningen en veel te vroeg vertrokken we weer, nu
langs een anderen weg, naar Groningen’s hoofdstad.
Het was jammer, dat veel Hollandsche bezoekers vroeg vertrekken moesten, zij hebben veel gemist aan gezelligheid en vroolijkheid gedurende het diner en daarna. Utrecht’s Voorzitter
droeg niet weinig tot die vroolijkheid bij. Hij maakte voor de
vuist weg een gedicht, waarvan de beginletters het woord Groningen
vormen en vertelde wondere verhalen over cactussen, turf en
Groninger koek van de firma Klaassens.
‘s Avonds werden de prijzen uitgereikt. Alle liefhebbers-inzenders mochten een kunstvoorwerp, boek of nuttig artikel, ten
gebruike bij de cactusliefhebberij, uitzoeken. Bijna alle prijzen
waren beschikbaar gesteld door Groningsche Kringleden of door
andere kringen. Na de prijsuitdeeling kwam, wat voor de vreemdelingen uit het Zuiden het glanspunt van den avond was, het
voordragen in het Hollandsch zoowel als in het Groningsch door
een groot aantal kringleden. Ze kunnen daar in het hooge
Noorden niet alleen cactussen kweeken, tentoonstellingen organiseeren en een gezellige feestvergadering in elkaar zetten, ze
kunnen bovendien nagenoeg allemaal nog kostelijk reciteeren ook,
geen wonder, dat eerst tegen middernacht deze goedgeslaagde
zomervergadering gesloten werd. Moge Kring Groningen in
groei en bloei toenemen!
J. J. E. V. D. THOORN.
PRIJSCOURANTEN.
H. Stern, San Remo (Via Visitazione 6) Italië, zond ons een
keurig uitgevoerde prijsc. van cactussen en andere vetplanten.
Niet minder dan 82 foto’s benevens 4 gekleurde platen (Aloë
spinosissima, A. Hanburiana, Opuntia Rafìnesquiana en O. Bergeriana) versieren den tekst. Als bijzonderheid vermelden wij, dat
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van de bovengenoemde Aloë’s afgesneden bloemstengels voor
snijbloemen worden verzonden, terwijl ook onbewortelde of gewortelde schijven van O. Bergeriana, met knoppen bezet, worden
aangeboden.
Curt Backeberg. Provisorische Preisliste von Kakteensamen.
De bekende Cactusjager, wiens tweeden brief wij heden publiceeren
zond ons voorloopige zaadlijsten N o . 1, 2, 3, 4 en 5 zijner nieuwste
ontdekkingen, waaronder de zeldzaamste zeldzaamheden. Bijzondere
vermelding verdient een nieuwe Melocactus, volgens Backeberg
de merkwaardigste aller Melocactussen. Oude planten zijn glad
kogelrond, zelfs zonder ribben, met een zeer lang, cylindervormig
cephalium. Deze nieuwe Melocactus uit den Staat Libertad ontving
van Backeberg den naam Melocactus Jansenianus, ter eere van
den bekenden Cactuskweeker Jansen te ‘s Gravenhage.
G. D. D.
BOEKBESPREKING
Anzucht und Pflege der Kakteeu und Sukkulenten, mit
46 afb., herausgegeben von M. Marggraf. Verslag Rud.
Bechtold en Comp. Wiesbaden (1932).
Toen wij dit boekje onlangs zagen aangeboden, hebben wij het,
ter completeering onzer bibliotheek besteld. Hoewel het slechts
58 bladz. telt, en dus wel van beknopten omvang is, geeft het,
wat de behandeling en verzorging der Cactussen betreft, vele
practische wenken en waardevolle aanwijzingen. Het is een echt
boekje voor den beginneling, getuige ook de uiterst sobere soortbeschrijving. Maar toch kan van dit genre gerust nog wel iets op
de boekenmarkt verschijnen: ze zijn even zoovele propagandamiddelen voor het leeren waardeeren en liefhebben van onze geG. D. D.
doornde vrienden.
,,Ons speciale Succulenten-nummer” Floralia N o . 24 d.d.
15 Juni 1933.
Wij waren uit de advertentie in het Juni-nummer van ,,Succulenta”
te weten gekomen, dat er een speciaal succulenten-nummer in aantocht was. Een nummer, dat steeds door elken succulentenvriend
met vreugde wordt begroet. Nu, dit nummer mag er weer zijn!
Prachtig is de gekleurde plaat van Lithops Mundtii een schitterend
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voorbeeld van mimicry. De 23 foto’s tusschen den tekst geven
een rijke verscheidenheid en de tekst zelf is vol afwisseling.
Gaarne brengen wij eene hulde aan het hoofdorgaan van onzen
Nederlandscben tuinbouw, dat onder de kundige leiding van haren
hoofdredacteur, de heer J. F. Ch. Dix steeds voortgaat het belangrijkste op tuinbouwgebied te publiceeren. Dat daarbij de succulenten een groote rol spelen, spreekt van zelf. Bijna geen nummer
of het bevat foto’s of mededeelingen over onze lievelingsplanten.
Werkelijk, Floralia heeft er zeer veel toe bijgedragen om liefhebberij op te wekken, maar ook om deze te behouden. En het
doet aangenaam aan, dat ,,Floralia” en Succulenta” steeds zoo
vriendschappelijk hebben samengewerkt aan dat groote doel :
liefhebberij opwekken en behouden.
Moge dat ook in de toekomst zoo blijven!
G. D. D.
Blühende Kakteen und andere Sukkulenten Pflanzen.
Herausgegeben von Dr. Erich Werdermann. Verlag
J. Neumann, Neudamm und Berlin.
Map 14 geeft prachtige afbeeldingen in natuurlijke kleuren van
Echinocactus Cumingii Hopff ( p l a a t 53). Pilocereus chrysostele
(Opl.) Werd. (pl. 54), Heurnia barbata (Mass) Haw. (pl. 55) en
Mesembryanthemum simulans Marl. (pl. 56).
Het verschijnen van elke map is steeds weer een verrassing,
niet alleen om de mooie platen, maar ook om de serieuse tekstbijlage.
De prijs bedraagt, zooals men weet, voor 6 mappen elk met
4 platen, 24 Mark, plus porto, wat niet duurder is, dan Schumann’s
plaatwerk, dat aan deze uitgave voorafging.
G. D. D.
RECTIFICATIE.
De tweede regel van de voorlaatste alinea van het artikeltje
,,Monstruositeiten” bladz. 103, moet als volgt gelezen worden:
,,dat de eigenschap vele jaren latent kan blijven.”
C. B.
INHOUD : Het kweeken van Succulenten in Ned.-Indië. - Het Leekenhoekje. Tweede brief van den Cactusjager. - Feestvergadering te Groningen op Hemelvaartsdag 25 Mei 1933. - Prijscouranten. - Boekbespreking. - Rectificatie.

GASTERIA DECIPIENS HAW.
door
Dr. H. CAMMERLOHER, Weenen,
Door de vriendelijkheid van Mej. M . C. Karsten ontving ik
de beide laatste afleveringen van jaargang 1932 van ,,Succulenta”.
Met groote belangstelling volgde ik o.a. het artikel van G. D. D.
over ,,Mooie Gasteria’s”. Aangezien daarin ook G . decipiens
onder de groote zeldzaamheden is opgegeven met de mededeeling,
dat ze waarschijnlijk in de Hollandsche succulentenverzamelingen
niet voorkomt, zoo zou ik gaarne in het kort iets over deze soort
vertellen.
Gasteria decipiens is in de rijke verzameling van den botanischen
tuin te Weenen, die menige groote zeldzaamheid herbergt, slechts
door één enkel exemplaar vertegenwoordigd. Ze is niet minder
interessant dan de in ,,Succ.” 1932, bladz. 295-7, behandelde
Gasteria Armstrongii.
In 1863 schrijft Salm-Reifferscheid-Dyck in zijn monographie
der Aloë’s, dat ze ,,tot op heden een zeer zeldzaam voorkomende
soort in de tuinen” is, verder vinden we in Alwin Berger’s
bewerking der Aloineae in ,,Das PfIanzenreich” (1908) de volgende
aanteekening : ,,Zuidelijk Kaapland, zonder standplaatsopgaven;
zaden door Bowie voor 1824 te Kew ingevoerd, nog heden als
groote zeldzaamheid in de tuinen gekweekt. Bloeit in den winter”.
De plant is stamloos. De bladeren staan in dicht opeengedrongen spiralen, waarbij de jonge bladeren omhoog gericht zijn,
de ouderen daarentegen een teruggebogen-spreidende stand hebben
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aangenomen. Het volwassen blad is ongeveer 15 c.M. lang en
aan de basis 6 c.M. breed. Bijzonder interessant is de bladvorm.
De bladeren ontspruiten uit den breeden voet en loopen naar
den top geleidelijk smaller toe, alwaar ze in een hard stekelpuntje
eindigen. Het blad wordt door Salm en op dergelijke wijze ook
door Berger als ,,subtus inæquilateraliter carinatum” 1) aangeduid.
De bladdoorsnede ziet er ongeveer uit, als op fig. 1 is voorgesteld.
Het maakt den indruk, alsof de linkerzijde van het blad een
scherpe rib vormt, de rechter daarentegen zich breed concaaf
(holrond) heeft ontwikkeld. De bovenzijde van het blad is concaaf,
naar den top geleidelijk plat wordend, de onderzijde is zwak
convex (gewelfd). Buitendien toonen de meeste bladeren ongeveer
op het midden zijdelings een knik, die aan de linkerzijde van het
blad duidelijker ontwikkeld is dan aan de rechter. Op bijgevoegde
photo is die knik duidelijk te zien en te is zóó algemeen, dat ze

ook op de voortreffelijke afbeelding in Salm en eveneens op de
daarnaar vervaardigde teekening in Berger’s boek is weergegeven.
De kleur der bladeren is zwartgroen, Voor het ongewapende
oog zijn de boven- en onderzijde der bladeren glad en over haar
gaasche oppervlak dicht bezaaid met fijne - nauwelijks grooter
dan naaldeprikken - witte puntjes.
Sinds jaren bloeit de soort geregeld in den Weenschen botanischen tuin. Volgens Berger moet ze in den winter bloeien:
Salm daarentegen zegt, in de voorjaarsmaanden. Maar in den
botanischen tuin te Weenen bloeit ze in den zomer!
De bloeiwijze is ongeveer 40 c.M. hoog. De afzonderlijke
bloempjes zijn op het onderste gedeelte fraai rood gekleurd, terwijl
de bovenste helft bleekgroen van tint is en van groene nerven
voorzien. De bloemen zijn ongeveer 2 1/2 c.M. lang. Aangezien
1) Subtus inæquilateraliter carinatum = van onderen (basaal) zijdelings ongelijk
gekield. Vert.
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de bloemen met eigen stuifmeel vrucht zetten, werden ze kunstmatig bestoven en leverden dan ook vele zaden op.

Wegens haar eigenaardig gevormde en gekleurde bladeren is
deze Gasteria een sieraad van elke succulentenverzameling; haar
zeldzaamheid maakt haar nog waardevoller.
Vert. M. K.
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MAMILLARIA WILDII CRIST.
Eenige jaren geleden ontving ik van ons geacht lid Prof. Dr.
H. Schornagel te Utrecht een stekje van bovengenoemde plant.
Oorspronkelijk had ik het plan, zooals meer en meer gebruikelijk
is bij cristatavormen, dit stekje te enten, doch door het niet direct
beschikbaar hebben van een geschikten onderstam, potte ik het
stekje gewoon op. Binnen korten tijd was nieuw groei merkbaar,

Mamillaria Wildii Crist.

Foto Chr. de Ringh.

ik liet de plant doorgroeien met het resultaat zooals de afbeeldingen
laten zien.
De opnamen zijn van verschillende zijden genomen. Duidelijk
is zichtbaar dat er stukken bij zijn die weer normaal groeien en
bloeien, maar tevens is zichtbaar dat ook de kam voorzien is van
bloemen.
De plant staat in een pot van 14 c.M. doorsnede en is 10 c.M.
hoog.
Angstvallig waak ik er voor dat er geen druppel water op de
plant komt, zelfs wordt ze niet besproeid.
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Ook geef ik geen water op den pot doch heb deze geplaatst
in vochtig zand. Zoodoende meen ik te kunnen voorkomen, dat

Mamillaria Wildii Crist.
Foto Chr. de Ringh.

de plant door rotting verloren gaat, hetgeen met deze monstruositeit
veelvuldig voorkomt.
Hilversum Mei ‘33.
CHR. DE RINGH.
DERDE BRIEF VAN DEN CACTUSJAGER.
Buenos-Airos, 23 Mei 1933.
Beste Cactusvrienden,
Ik ben op het eind van mijn cactusjacht weer in Buenos-Airos
aangekomen. Het materiaal, dat ik verzameld heb, is zóó omvangrijk, dat ik het tot op heden nog niet voldoende heb
kunnen bestudeeren. Het zijn ongeveer honderd soorten, zonder
de variëteiten mee te tellen en er zijn heel bijzondere nieuwe
vondsten bij, zooals een Echinocactus, die verbluffend veel op de
Mexicaansche Echinocactus mandragora gelijkt. Een beschrijving
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der nieuwe soorten, vergezeld van de fotografische opnamen zal
binnenkort volgen en dan zal ik u eenige heel interessante planten
toonen.
In het bijzonder heb ik het geslacht Lobivia goed kunnen bestudeeren; ik heb ongeveer een dertigtal soorten verzameld, waarvan
er nog bijna geen enkele in den handel is. Ook lijkt mij een
nieuwe Oreocereus heel belangrijk: deze houdt het midden tusschen
C. Trollii en Celsianus: zij vormt in den kop bruinachtig zwarte
wolharen en heeft karmijnroode bloemen.
Heel eigenaardig is ook de nieuwe C. Hertogianus en voornamelijk de variëteit Buchtienii, die ik genoemd heb naar twee
bekende Boliviaansche botanici : Prof. Herzog te Jena en Dr.
Buchtien te La Paz. Deze Cereeae hebben bloemen zonder
duidelijk herkenbare schutbladen. De bovenste schubben sluiten
de nauwe bloemkroonopening geheel af en dan droogt de bloembuis houtachtig in, over het vruchtbeginsel heen. Misschien moet
deze cactus tot een apart geslacht gerekend worden, dat nauw
verwant is aan het geslacht Cleistocactus. De diepdonkerbruine,
fijne, doch dichte stekelige bedoorning is bij de variëteit Buchtienii
heel fraai.
Bij de Lobivia’s van het hoogland vond ik een aantal soorten,
die een heel mooie bedoorning vertoonen.
Wat ik met de ,,Achacanas” van de zoogenaamde Neowerdermannia’s beleefd heb, was heel merkwaardig en origineel. Deze
planten worden namelijk gegeten, maar niet bij bijzondere gelegenheden, tenzij men den honger als een bijzondere gelegenheid
beschouwt. Deze Achacanas, want de Indiaan kent meerdere
cactussen met zware penwortels, die eetbaar zijn en daarom door
hem Achacanas worden genoemd, komt in hetzelfde gebied voor
als de C. pasacana, de zoogenaamde hooggebergte pasacana,
welke echter uit den kop met roodachtige bloemen bloeit, kleiner
blijft en heel zeker een aparte soort vormt, zooals u later uit mijn
foto’s zien zult.
Voor de verbreiding kan men ruwweg aangeven: het gebied
van Titicacasse tot de Noordelijke Salta-Jujuy, dus een enorme
verspreiding: zooals ook bij de Rebutia’s het geval is, wat ik
reeds vroeger kon vaststellen. Bij deze laatste ontdekte ik weer
wat nieuws. Wij komen er langzamerhand pas achter hoe groot
deze familie, waarbij we feitelijk weer een onderfamilie moesten
instellen, eigenlijk is. Deze onderverdeeling is wetenschappelijk
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noodzakelijk, want de familie is omvangrijker dan die van de
Parodia’s en alleen de kleine afmeting van de planten en de
omstandigheid, dat ze op de berghoogten van de Cumbras groeien
en in den drogen tijd heel moeilijk te vinden zijn, zijn de oorzaken, dat men vroeger niet meer van hen te weten is gekomen.
De somtijds groote schoonheid van de fijne bedoorning, het rijke
aantal bloemen, het gemakkelijk in bloei komen en het snelle
groeien maakt, dat ze tot een van de waardevolste Zuid-Amerikaansche soorten behooren.
Maar laat ik weer tot de Achananas terugkeeren. De Indianen
die ik er het eerst op uitzond, om voor mij planten te zoeken
en vast te stellen of in die streek Achananas voorkomen, kwamen
met kleine, leelijke en onbruikbare exemplaren terug; zij vertelden
mij dadelijk, dat er geen andere meer te vinden waren want.....
ze hadden ze allemaal opgegeten.
Tengevolge van den oorlog is de toestand van de arme Indianenbevolking van het Boliviaansche hoogland zeer noodlijdend geworden; want de mijnen werken haast niet meer, en verder valt
er bijna nergens iets te verdienen. Men was er daarom met de
heele familie op uitgetrokken en had alle goede Neowerdermannia’s
verzameld om ze op te eten. De plant wordt gekookt en van de
huid ontdaan: de vleezige cactus met den penwortel wordt verorberd. Ze lijkt eenigszins op een aardappel en moet zoetachtig
smaken.
Eerst veel later kwam ik op een afgelegen plek, waar ik zelf
prachtige en voor een groot deel enorm mooie oude exemplaren
vond. De bloem is klein, paarsrood en wit gekleurd. De plant
bloeit tegen den kouden tijd. Zij groeit verscholen tusschen losse
steenen en is dikwijls onder de Tola en tusschen het als mos
groeiende Jaretaächtige gewas, niet te vinden. Tola is een kleine
struikvormige plant, die een goede brandstof oplevert en weinig
rook veroorzaakt. In dezen tijd wees de thermometer ‘s nachts
op de hoogvlakte ongeveer 7° onder nul aan. ' s Morgens vonden
we de plassen dichtgevroren, Men kan dus wel aannemen, dat
er een groot aantal Cactussen bestaat, die zonder twijfel in den
winter vorst verdragen kunnen, tenminste, wanneer zij droog
gehouden worden. Ik zal daarom later een lijst maken van die
planten, die in dit klimaat voorkomen. Men moet hen in den
winter licht en zeer koel houden, zonder hen werkelijk vorst te
laten verduren. Door de minder gunstige omstandigheden in de
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cultuur zullen te vorst niet goed verdragen. Overigens zullen ze
bij een koele winterstandplaats ongetwijfeld veel beter bloeien.
Verder heb ik toevallig vernomen, dat wel eens beweerd wordt,
dat geïmporteerde Rebutia’s zeer vaak aangetast worden door
draadzwammen en dat slechts oudere, niet geënte planten daar-

Vervoer van Cactussen op een muildier.

tegen immuun zijn. Ik ben niet de eenige, die Rebutia’s gevonden
heeft en daar ik deze planten ook veelvuldig heb geënt, wil ik
ook in het belang van anderen, die Rebutia’s zochten en invoerden,
er op wijzen, dat deze mededeeling een groote onwaarheid bevat.
Men zou hier kunnen zeggen: ,,Daar zit wat achter”.
Bij een behoorlijke zindelijke cultuur, waarbij men niet met
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slechte vuile aarde knoeit, behooren de Rebutia’s tot de gemakkelijkst groeiende planten : zij denken er niet aan door schimmel
aangetast te worden. De draadzwam is een schrikbeeld, dat
misschien voor ijverige handelaars, maar niet voor zindelijke
kweekers bestaat. Wanneer men de planten niet mest of over-

Pasacana op meer dan 4000 M. hoogte.

dreven snel wil laten groeien, zal zoowel kweeker als liefhebber
daarbij wel varen.
Van het verzamelen der Lobivia’s heb ik veel genoegen beleefd,
omdat ik steeds weer mooie nieuwe vormen tegen kwam. Zoo
vormt de nieuwe Lobivia Haageana zwart en witbedoornde tot
30 cM. hooge cylindervormige planten. Een heel mooi gezicht,
daar zij rijk bloeien. Ook waren we eens op een hooggelegen
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plateau aan het plantenzoeken: we hadden den oogst van den
dag al ingepakt, gegeten en rust gehouden, toen ik tegen den
avond, midden in ons kamp, een geheel nieuwe Lobivia ontdekte.
Zij vormt een cylindervormige bloembuis, heeft gedraaide ribben,
zwarte haakvormig omgebogen stekels en roestkleurige middendoorns boven kamvormig geplaatste platliggende witte stekeltjes.
Zij kruipt in de met kleine steenen bedekte oppervlakte van de
aarde, waarvan zij de kleur heeft aangenomen.
De nieuwe Echinocactus aureicentrus is ook heel mooi, met
haar goudgele haakdoorns en de met fijne witte borsteltjes versierde areolen. De ribben zijn bijna geheel in tepels overgegaan,
De plant vormt groepen en lijkt veel op de Etus Maassii, welke
evenwel steeds als een enkele plant groeit en geen bundeltjes kleine
witte doorns heeft, Deze nieuwe soort behoort tot een van de
mooiste Parodia’s; de bloem is roodachtig van kleur. Foto’s
zullen binnenkort volgen.
Het was een opwindende geschiedenis om een omvangrijke
Cereus Celsianuscristaat om te houwen, Daar wij geen touw
bij ons hadden, want ik had het al opgegeven nog een Celsianuscristaat te vinden en daarom alle onnoodige bagage in het kamp
achtergelaten, omdat we iederen tocht te voet moesten ondernemen,
was het een moeilijk geval. Tenslotte klauterden twee van mijn
mannetjes in een boom en vingen den zorgvuldig aan één kant
omgehakten Cereus met zakken op. Het scheelde slechts een haar
of een van de twee viel uit den boom, want die oude flink gegroeide hoogopgeschoten planten hebben een enorm gewicht.
Heel verwonderd was ik ook op een engbegrensde plek op
ongeveer 1000 M. hoogte een klaarblijkelijk nieuwe reuzencereus
te vinden, waarvan de zaden meer dan tweemaal zoo groot zijn
dan van de Pasacana. Ik trof ware reuzen aan, die veel zwaarder
zijn dan de Pasacana’s.
Op twee plaatsen moest ik maken, dat ik weg kwam, omdat
er vlektyphus heerschte: een heel gevaarlijke ziekte.
Op een andere expeditie moest ik, nadat ik met enorm veel
moeite vooruitgekomen was, weer terugkeeren, omdat wij op
onzen tocht onverwachts zulk een rijken buit vonden, dat wij
onzen eenen muilezel en de andere lastdieren met de cactussen
in zakken hoog opladen moesten om den oogst huiswaarts te
voeren. Daar ik altijd courantenpapier bij me heb, konden we
alle planten dadelijk inpakken en zoo kwam alles prachtig aan,
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hoewel de terugtocht vier dagen duurde en meestal in draf werd
afgelegd.
Deze manier van verpakken blijkt heel goed te voldoen, daar
de zakken veel minder vaak nagezien behoeven te worden en een
muilezel, meer planten dragen kan. Later moet dan natuurlijk
alles in kisten overgepakt worden.
Mijn aardigste tijdverdrijf vormde de filmopname. De eeuwig
blauwe hemel, met de heerlijke witte wolken, de vreemde vormen
van de zuilcactussen en de bonte kleedij der bewoners, de tegenstelling in kleur tusschen het rotsachtige landschap en de witte
Cereus Celsianus en Trollii, de gebeurtenissen in het Indianendorp,
waar ik de met veeren getooide Indianen bij het dansen kon
filmen: dat was alles zoo mooi en zoo vol afwisseling, dat ik mij
meermalen bedwingen moest om niet te veel af te draaien.
Ik hoop werkelijk, dat alle opnamen goed uitgevallen zijn, want
dan zal deze fi1m een eenigen indruk van het vaderland der
Cactussen geven. Als me dat werkelijk gelukte, is reeds een
voornaam deel van het doel van mijn reis in vervulling gekomen.
Met hartelijke groeten,
w.g. C. BACKEBERG.

BLOEIEND NEGERHANDJE.
Het zoogenaamde ,,negerhandje“, luisterend naar den wetenschappelijken naam Opuntia clavarioides Pfeiff. kennen wij allen
wel. Maar wie heeft wel eens een bloeiend negerhandje gezien?
Hoewel reeds in 1837 voor het eerst door Dr. Louis Pfeiffer
beschreven, kan Theod Rümpler bij de bewerking van den
tweeden druk van Carl Priedrich Förster’s ,,Handbuch der
Cacteenkunde in ihren ganzen Umfange” in 1885 nog niets anders
vermelden dan ,bloemen onbekend”.
Prof. Dr. Kar1 Schumann was in zijn ,,Gesamtbeschreibung
der Kakteen” (1903) gelukkiger, hij kan als een aanteekening aan
de botanische beschrijving toevoegen: ,,bloeide 15 Juni 1896 in
Springe bij den Apotheker Capelle”. Dit zal dus het eerst bekende bloeiend negerhandje geweest zijn.
De door Prof. Schumann van deze bloeiende plant genomen
beschrijving is als volgt: bloemen zijdelings, 6 - 6 1/2 c.M. lang,
vruchtbeginsel rolrond, donker olijfgroen, met roode schubben
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bezet, in welker oksels witte wol en meest eenige tot 8 m.M.
lange, witte, rose-gepunte doorntjes worden aangetroffen. Bloemdek klokvormig, 3 1/2 - 4 c.M. in middellijn. Buitenste bloembekleedsels lijnvormig, toegespitst, vleezig, roodachtig-bruin-olijfkleurig, boven roodachtig. Binnenste bloembekleedsels zeer eigen-

Opuntia clavarioìdes Pfeiff
Collectie T. Hoogvliet, Rockanje.
Foto Th. v. d. Steeg, Oostvoorne.

aardig lichtbruin, in ‘t olijfgroene, zijdeachtig glanzend, smal
spatelvormig, afgerond, zwak getand, doornachtig gepunt. Meeldraden korter dan een derde van de bloembuis; helmdraden wit,
helmknoppen chroomgeel. De witte stamper steekt met 7 geelachtige stempels boven de meeldraden uit. Besellipsvormig, 15 m.M.

- 153 -

lang, 10 m.M. dik, genaveld, gelijk van kleur als de leden der
plant, eenzadig, zaad wolachtig behaard”.
Alwin Berger geeft in ,,Kakteen” (1929) een soortgelijke, doch
meer beknopte beschrijving der bloem en voegt er aan toe ,,bloeit
zelden”.
Hoe vaak wij in handboeken en tijdschriften een negerhandje
hebben zien afgebeeld, een foto van een bloeiend exemplaar
hebben wij nimmer ontmoet. Daarom verheugt het ons, dat wij
in ,,Succulenta” een duidelijke afbeelding van een bloeiende plant
kunnen geven. En de heer Hoogvliet te Rockanje mag er
trotsch op zijn, dat hij zoo’n zeldzame gast in zijn collectie herbergt.
De heer Hoogvliet schreef bij de foto: ,,de bloem is ongeveer
drie dagen geopend geweest, ‘s avonds en bij donker weer is zij
gesloten; de kleur is geel. De plant is ongeveer twee jaar oud,
bijzondere verzorging heeft tij nooit gehad. De bloemknop verschilt in kleur en wezen weinig met een gewoon stengellid, alleen
is zij harig, wat op de foto goed te zien is”.
Wij zijn de heer Hoogvliet ten zeerste dankbaar, dat wij deze
zeldzame bloei in ,,Succulenta” hebben kunnen vastleggen. Mogen
wij ook anderen opwekken van bijzonderheden uit hun collectie
melding te maken? Zooveel mogelijk met goed fotomateriaal.
Het vastleggen in ,,Succulenta” kan voor latere wetenschappelijke
G. D. D.
onderzoekingen wellicht groote waarde hebben.
H E T LEEKENHOEKJE,
Correspondentie op deze rubriek betrekking hebbende te adresseeren aan:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

Laten wij beginnen met den wensch, dat de maand Augustus
ons beter weer moge brengen voor onze planten, want tot heden
(15 Juli) kunnen wij niet terugzien op een prachtzomer.
Dank zij onze verzuchting in het Juli-nummer mochten wij
eenige brieven ontvangen, die wij straks zullen behandelen.
De temperatuur is niet van dien aard geweest, dat wij ons
ongerust behoeven te maken voor het optreden van roode spin,
toch bevelen wij aan de planten goed te inspecteeren en mochten
er planten bij zijn, die slechts enkele van deze beestjes laten tien,
denkt U dan niet .,dat is zoo erg nog niet” maar bestrijdt ze,
het is beter voorkomen dan genezen. Ventilatie is in dezen tijd
een hoofdvereischte.
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Langzamerhand rijpen de nieuwe uitloopers der Phyllo’s en
kunnen deze dan zonder bezwaar gestekt worden.
Wanneer de planten eenigen tijd aan hun lot worden overgelaten, door afwezigheid der verzorgers(sters), bedenk dan dat
dit zeer zonnige dagen kunnen zijn (hetgeen voor velen te wenschen

Opuntia Bergeriana.
Foto A. Kuiper.

Gr. Noord 62 I Hoorn.

is) zoodat algeheel uitdrogen moet voorkomen worden, hetgeen
alleen te bereiken is door voor bescherming tegen felle zonnestralen zorg te dragen. Wij zijn ervan overtuigd, dat de meeste
vacantiegangers wel voor een plaatsvervanger(ster) zorgen, wij
zouden willen adviseeren, breng hen onder ‘toog dat Uw planten
vooral niet te veel water mogen hebben en dat ze op den pot
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begoten moeten worden, laten ze maar liever de planten niet
besproeien.
Van ons lid J. C. P . Jansen Verplanke, Land en Tuinbouwonderwijzer te Kruiningen mochten wij een lang relaas ontvangen
over ,,Bemesting van Succulenten”. Wij verwijzen hem naar het
Februari-nummer bldz. 36. Het komt ons gewenscht voor alleen
de leden en vooral de kweekers er op attent te maken, dat de door
den schrijver aanbevolen meststof veel goedkooper is dan andere
met namen genoemde meststoffen. Laat de ondervinding de beste
leermeester zijn. De schrijver is bepaald wel bereid U op aanvraag inlichtingen te verschaffen.
Om van te watertanden is de plant op bijg. afbeelding ons
toegezonden door ons lid A. Kuiper te Hoorn, om van te huilen
het bijgevoegde schrijven.
De plant was volgens den leverancier goed beworteld, waarvan
ons lid zich echter niet overtuigde en hier schuilt de fout. Met
kunstige hand weten de importeurs te zorgen, dat de plant goed
vast in den pot staat.
Het is begrijpelijk, dat iemand, die een plant koopt metzooveel
bloemknoppen, deze plant volop water geeft om de knoppen tot
ontwikkeling te krijgen, maar dan moet de plant van een goed
wortelgestel voorzien zijn.
Het afvallen van sommige knoppen had voor den bezitter al
een waarschuwing moeten zijn dat er iets niet in orde was, doch
men liet de plant uitbloeien, waardoor zeer veel van de krachten
werd gevergd en tot overmaat van ramp werd na den bloei geconstateerd, dat de plant aan de onderkant rotte. Het afsnijden
van het rottende gedeelte mocht niet meer baten, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan de uitputting der plant.
Reeds meerdere malen hebben wij er voor gewaarschuwd geen
opgepotte importplanten te koopen als men niet de overtuiging
heeft, dat ze goed beworteld zijn, Wenscht de handelaar op Uw
verzoek de plant niet uit den pot te slaan, ook niet wanneer U
hem de verzekering geeft, dat U haar neemt als de plant een
goed wortelgestel heeft, koop dan zoo’n plant niet, indien U geen
kans ziet de plant zelf aan den groei te brengen. Het komt
echter ook voor, dat opgepotte planten worden aangeboden, die
rottende zijn aan den onderkant en om dit te verdoezelen worden
ze maar in een pot gezet.
Nu er na onze waarschuwingen meer en meer gevraagd wordt
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om de plant uit den pot te slaan, hebben de handelaren er iets
anders op gevonden.
Thans wordt na zoo'n vraag heel deftig gezegd: ,,Ik zou het
U niet aanraden de plant uit den pot te slaan, ze zijn zoo geïmporteerd, de plant staat nu in echten cactusgrond, dien U hier
nergens kunt krijgen. De leek, en hiervoor schrijven wij toch,
accepteert dit, innerlijk verheugd een beetje echten cactusgrond
te bezitten. Laten wij U even mededeelen, dat geen enkele plant
in pot geïmporteerd wordt.
Ons lid P. M. C. Hooftman te Lutterade heeft zich beijverd

een kasje te maken zooals de Heer Sybrandi in Jaargang ‘31
bldz. 90 heeft beschreven.
De afbeelding geeft een idee hoe het er daarbinnen uitziet.
Gebruik werd gemaakt van tengels, drie op elkaar, de middelste
iets smaller waardoor dan de sponningen ontstonden om de ruiten
er tusschen te plaatsen. Eenvoudig en practisch, zoo werd ook
te werk gegaan met hoekverbindingen. Om ‘t seizoen te rekken
is verwarming goedkoop aan te brengen, waarover de schrijver
gaarne inlichtingen verschaft.
Tevens geeft de schrijver nog een middel aan om zelf houtskool
te maken, voor hen die het niet gemakkelijk kunnen bekomen.
Een blikken bus, liefst met hengsel, voorzien van een goed
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passend deksel, vult men met een stuk hout. Goed afsluiten en
een gaatje in het deksel slaan. Nu laat men de bus in den kachel
zakken, na korten tijd ontsnapt er door het gaatje gas, dat door
het vuur in den kachel wordt ontstoken. Dooft het vlammetje
dan is de zaak in orde. Daarna even onder de kraan afkoelen.
Mevrouw v. Pelt-Kamphuys te Zaandam is tot de conclusie
gekomen, dat de bloei in een kas veel grooter is dan binnenshuis
hetgeen niet te bewonderen is, doordat de planten van alle kanten
licht krijgen, tocht- en stofvrij staan. ‘s Winters eens een temperatuur van 2° onder nul heeft de planten geen kwaad gedaan.
Een 3 jarige plant van Cereus grandiflorus met 4 bloemen en
een stek van een nachtbloeier, die verleden jaar zonder wortel
ontvangen werd, thans in bloei, bewijzen dat de kweeking in
goede handen is.
Echinocactus Williamsii bloeit in den regel rose maar kan ook
geelwit bloeien, dit naar aanleiding van een vraag harerzijds.
Mevrouw de Ridder-Hoorn te Zaandam heeft reeds langen tijd
de waterkuur toegepast bij importplanten en haar schrijven getuigt
van succes. Diverse planten zijn op deze wijze aan den groei gegaan
en zijn voor de goede behandeling zoo dankbaar, dat ze de bezitster
met bloemen verrassen. Ook een Melocactus heeft het moeten
ontgelden. Een onbeworteld exemplaar werd hiervoor uitgekozen.
Na 14 dagen vertoonde zich het eerste wortelpuntje en thans
heeft de plant een flink wortelgestel en ziet er frisch uit.
Verschillende planten, die wortelloos waren geworden, zijn op
dezelfde manier behandeld en doen het goed.
Ook het enten gaat haar goed af, ofschoon ze het met ons
eens is, dat dit alleen moet geschieden als het strikt noodzakelijk
is b.v. als er van een plant, die aan de onderzijde is gaan rotten,
nog een klein gezond gedeelte over is en het te voorzien is, dat
het overgebleven gedeelte geen kracht genoeg bezit om zelf wortel
te maken.
En ten slotte nog de wanhoopskreet van ons lid S. van der
Heide te Delft, die radeloos wordt door een mierenplaag. Hierover
lezen wij in ,,Eenige recepten en nuttige wenken op Tuinbouwen ander gebied” door C. G. van Tubbergen Jr. te Haarlem.
,,Een zeker werkend middel tot het verdelgen van mieren is
gist. Deze vermenge men met honig, stroop of een verdikte
oplossing van suiker en plaatse het mengsel, waar de mieren zich
vertoonen. Begeerig loopen de mieren naar de haar aangeboden
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lekkernij. Hare smulpartij wordt echter gevolgd door een onvermijdelijken dood. Geen middel zoo eenvoudig en krachtig als dit”.
Op aanvraag verstrekt de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen ook de verschillende bestrijdingsmiddelen, waaronder
veel zware vergiften. NU zijn wij van meening dat het gebruik
van zware vergiften in een kas, waar nog al eens bezoek komt,
zooveel mogelijk vermeden moet worden om ongelukken te
voorkomen.
Het zal den schrijfsters en schrijvers duidelijk zijn dat niet alle
bijgevoegde foto’s opgenomen kunnen worden, zij die ze terugwenschen worden verzocht hiervan even mededeeling te doen.
OP DEN UITKIJK.
Curt Backeberg’s nieuwste vondsten.
Uit de brieven van den Cactusjager hebben wij zoo ter loops
reeds een en ander over de jongste ontdekkingen van den heer
Backeberg kunnen lezen. Uit den aard der zaak leenen zich deze
brieven niet voor een wetenschappelijke plantbeschrijving. Daarvoor
zal na behouden terugkeer van den cactusjager met zijn plantenschatten en kostbare foto’s, wel een afzonderlijke uitgave noodig zijn!
Toch kunnen wij het niet nalaten aan de hand van ons door
den heer Backeberg verstrekte gegevens reeds nu iets op zijn
latere publicaties vooruit te loopen.
Zoo ontvingen wij een voorloopige lijst van een honderd tal
totaal onbekende en geheel nieuwe soorten, voornamelijk behoorende
tot de geslachten Cereus, Echinocactus, Echinopsis, Lobivia, Melocactus, Opuntia en Rebutia.
Wij noemen daarvan slechts: Cereus (Trichocereus) Bertramianus, C. (Tr. ) Werdermannianus, Echinocactus Neumannianus,
E. (Parodia-Hickenia) Schwebsianus, Lobivia Duursmaiana, L.
Janseniana, L. Kupperiana, L. Naeleana, L. Wegheiana, Melocactus
Jansenianus, Opuntia (cylindrop), Weingartiana, Rebutia aureiflora, R. Duursmaiana, R. gracilis, R. senilis, R. Spegarziniana
en R. Stuemeriana.
Verder vond de heer Backeberg verschillende succulenten uit
het hooggebergte van Peru, waaronder een zeldzame Echeveria
en een violet-rood bloeiende Crassula-achtige plant.
Dat behalve d e succulenten ook andere gewassen werden ver-
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zameld, bewijst het winnen der zaden van Quinoa, de z.g. rijst
der Inka’s, een meldeachtige plant: Tomate de Perro, een papaverachtige plant met bedoornde, vurig geel-roode bloemen: Kcanihua,
de sago der Inka’s, Quihuicha een waardevolle medicinale plant
der oude Inka’s, bij de Quetchua-Indianen nog aldus genoemd.
Wij zien vol verlangen den tijd tegemoet, dat de heer Backeberg
deze en vele andere nieuwigheden uitvoerig zal beschrijven en
afbeelden.
En velen zullen weer den dag verbeiden, wanneer deze energieke Cactusjager, romantisch-dichterlijke schrijver en aangename
verteller ook in ons land dezen winter weer een serie lezingen
zal houden, waarbij een film van levende beelden vertoond zal
kunnen worden, zoo mooi en zoo vol afwisseling als nog geen
enkele Cactusvriend ze ooit gezien heeft.
G. D. D.

CACTUSHAGEN OP SOEMBA.
De dorpen der Soembaneeren zijn door breede Cactushagen
omringd. De cactus groeit in groote, dichte struiken. Dikke
stammen van enkele meters hoog. Ben wildernis, ondoordringbaar
voor mensch en dier, wegens de scherpe doornen.
De toegang tot het dorp loopt door de breede, dichte cactushaag. Het is een smal pad, nog een anderhalve meter breed,
dat kronkelend uitloopt op de dorpspoort. Links en rechts de
meters hooge cactus, ondoordringbaar voor iedereen.
Toch wemelt ‘t in zoo’n haag van allerlei dierenleven.
De leguaan of landkrokodil, met zijn soepele, lederachtige huid,
vindt er een schuilplaats. Onbeweeglijk ligt hij uren op de loer
en als een kip wat onvoorzichtig dichtbij komt, schiet hij naar
buiten en verdwijnt met zijn buit in het dichtst van de haag.
De jongens trachten hem wel eens te vangen, maar meestal
gelukt dat niet. Het dier is listig en waagt zich alleen buiten
de haag als het doodstil is bij en rondom de huizen.
Laat hij zich dan door de stilte verleiden en wil hij trachten
van onder een huis een kippetje te pakken, dan wordt hij wel
door een hond opgemerkt, die blaffend op hem los rent. Jongeren
en ouderen komen toeschieten, door het gekakel der kippen en
het geblaf der honden opmerkzaam gemaakt. De terugtocht naar

.
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de cactushaag wordt hem afgesneden en met de scherpe lansen
wordt de kippendief afgemaakt.
De jongens zoeken echter anderen buit in de breede cactushaag.
Het is daar de geliefkoosde schuilplaats voor allerlei soort slangen.
Vooral de groene adder huist er gaarne. In die koele, vochtige,
schaduwrijke omgeving vindt zij lekkere kikkers en weet ook wel
eens een klein vogeltje te verschalken.
Aan de cactus groeien heldere, roode vruchten, zacht en waterig
van vleesch. Het is een geliefkoosd voedsel voor den kleinen
colibrie. 1) Teere kleine vogeltjes, zóó licht, dat een rietstengel
van hun gewicht bijna niet doorbuigt. Een schittering van de
helderste, felle kleuren. Paars en rood en groen en geel.
Behalve de kikker, is zoo’n vogeltje een lekker hapje voor de
adder. Onbeweeglijk ligt het dier, boven op een zijtak van een
cactusplant. Door de groene kleur is het bijna niet te onderscheiden van de donkergroene cactusbladeren. Schijnbaar slapend
ligt het, maar door de kleine spleetoogjes loert ‘t of niet een
vogeltje komt pikken aan de sappige vruchten. Geduldig weet
‘t zijn tijd af te wachten, niet tevreden eer het iets heeft buit gemaakt.
Uit ,,Marapoe”
door D. K. WIELENGA, Kampen 1932.
1) Hier wordt bedoeld de honigvogel: kolibri’s worden in Indië niet aangetroffen.
(Red.).

INHOUD: Gastería Decipens Haw. - Mamillaria Wildii Crist. - Derde brief
van den Cactusjager. - Bloeiend Negerhandje. - Het Leekenhoekje. - Op den
uitkìjk. - Cactushagen op Soemba.

PIARANTHUS PUNCTATUS R.BR.
Het geslacht Piaranthus wijkt van de overige Stapelieae af
door de enkelvoudige bloemkroon, hetgeen zij dus gemeen heeft
met het geslacht Huerniopsis. Hier is de bloemkroon echter tot
op of over de helft gespleten in vijf spitse slippen.

Piaranthus punctatus R.Br.

Foto C. van Woerden.
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Piaranthus punctatus is een dikvleezige plant, waarvan de zich
steeds in één richting ontwikkelende groeiwijze op de afbeelding
duidelijk uitkomt. De neerliggende scheuten zijn donkergroen en
als bezaaid met uiterst fijne, witte stipjes, waaraan zij haar soortnaam ontleent; de toppen der scheutjes zijn steeds min of meer
opgericht. Zij zijn 3-6 cm lang en 1 1/2 - 2 cm dik, met in vier
rijen geplaatste, sterk ontwikkelde knobbels, die spits toeloopen
en in een kort, puntig schubje eindigen. De bloeiwijze komt
overeen met het geslacht Duvalia, er staan gewoonlijk 2 tot 3
bloempjes bij elkaar, echter niet in de oksels der knobbels, zooals
men verwachten zou, doch in de groeven tusschen de rijen knobbels
in. Meestal verschijnen de bloemen aan den top der jonge scheuten
als deze bijna volgroeid zijn. Het bloemsteeltje is vleezig en ca.
1 cm lang. De kelkblaadjes zijn klein, spits, driehoekig en grijsgroen van kleur. Het niet gespleten deel der bloemkroon is klokvormig, terwijl de slippen sterk naar achter omkrullen als de bloem
haar volle rijpheid heeft bereikt: ook de randen der slippen krullen
daarbij iets om. Aan de buitenzijde is de bloemkroon grijsgroen
gekleurd, in de volle zon staande soms iets bruin aangeloopen.
De binnenzijde is buitengewoon fìjn bruinrood geteekend op een
zachten geel-groenen ondergrond en zeer dicht, doch kort behaard.
Naar de toppen der slippen loopen de bruinroode dwarsstreepjes
dichter in elkaar en zijn zoodoende getint, waardoor het oranjegele tafellichaampje 1) nog fraaier afsteekt. De bloempjes blijven
bijna een week geheel frisch en sluiten ook ‘s-nachts of bij donker
weer niet. Voor de behandeling kan geheel verwezen worden
naar die van Stapelia; zij behoort eveneens thuis in de Kaap.
C. v. WOERDEN.
1) = corona. M. K.

ECHEVERIA SETOSA.
In ons Juni-nummer kwam een aardige bijdrage voor van
Mej. v. d. Thoorn over Echeveria amoena. Haar ervaring, dat
het bij een goede kultuur met volop zon heel goed mogelijk is
er stevige plantjes van te kweeken, kan ik ten volle onderschrijven. Toen ik de mooie duidelijke foto zag. dacht ik dadelijk, diezelfde plant heb ik onder een anderen naam en inderdaad

- 163 -

stond er bij mij E. pusilla op het etiket. Pusilla beteekent klein
of onbeduidend en dat komt ook wel uit, als men deze soort vergelijkt met haar grootere en meer uit de kluiten gegroeide zusters,
hoewel amoena, de bekoorlijke, een fraaiere naam is. Even naslaan in Berger Crassulaceae gaf de oplossing. De peetvader
van Ech. amoena is de bekende vetplantenkweeker L. de Smet

geweest en Berger schijnt haar in 1904 in de Gartenflora als
Ech. pusilla te hebben beschreven. In zijn standaardwerk over
de Crassulaceëen, dat van 1930 dateert heeft hij echter deze
naam als synoniem achter Ech. amoena geplaatst en daarmede de.
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prioriteit van deze laatste naam erkend. Hieruit blijkt al weer,
hoe goed het is, dat we geregeld doorgaan met het maken van
goede foto’s, ook van schijnbaar algemeen bekende planten, want
het aantal synoniemen, om van geheel foutieve benamingen maar
te zwijgen, is legio. Toevallig maakte ik dezer dagen een opname
van een Echeveria uit dezelfde groep (die der Paniculatae- met
pluimvormige bloemtros) en wel van Echeveria setosa. Zijn de
blaadjes van amoena geheel kaal, hoewel mooi blauw berijpt,
van setosa zijn ze stijf borstelig behaard, vandaar de naam
setosa.
Seta beteekent namelijk borstel en we zouden dus van de
Borstelige Echeveria kunnen spreken, ware het niet, dat we een
beetje schuw geworden zijn van al te ver doorgevoerde Hollandsche benamingen, die door hun onuitsprekelijkheid toch nooit
populair zullen worden. Die fraaie beharing strekt zich bij Ech.
setosa ook uit tot de bloem en het is daarom, dat we bijgaande
foto speciaal scherp hebben ingesteld op de bloem, waardoor de
eigenlijke rozet wat wazig gebleven is. De bloem is van het
bekende Echeveriatype, misschien wat minder hoekig, maar ook
hoog oranjerood met gele punt.
De soort komt uit het hartje van Mexico namelijk uit Puebla,
een gebied. waar acht maanden lang geen druppel water valt en
temperaturen van tegen de 100° F. in de schaduw geen zeldzaamheid zijn, al koelt het des nachts weer geweldig af. Een
hittegolf zal haar dus geen kwaad doen, maar in den winter is
het oppassen. Dan mag er geen water tusschen de bladeren
blijven staan en als de grond lang nat blijft, wat onder het uitgespreide bladerenrozet niet makkelijk is na te gaan, gebeurt het
vaak, dat de stengelhals doorrot.
De bladeren worden dan vrijwel alle gelijktijdig aangetast en
laten zich niet meer als stek gebruiken. Overigens kan men in
den zomer de onderste bladen voorzichtig losmaken en in de
aarde laten wortelen, Ze moeten echter aan den voet onbeschadigd zijn.

J. M.
Rotterdam, juni 1933.

VAN DEN

HOUTEN.
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ECHINOCACTUS JOOSSENSIANUS BÖD.
Volgens Britton en Rose wordt deze even mooie als zeldzame
Echinocactus tot het geslacht Gymnocalycium gerekend. Haar
naaste verwantschap is te zoeken bij: E. Monvillei Lem., E. Damsii
K. Sch., E. Mostii Gürke, E. Schickendantzii Web., E. De Laetii
K. Sch., E. Hossei Fr. Ad. Haage Jr., E. lafaldensis Berger en
E. Mihanovichii Fric et Gürke.
Wanneer deze soort precies haar weg naar Europa vond is
onbekend. Vermoedelijk door verwisseling van zaden deed ze in
1904 als E. De Laetii in Duitsche collecties haar intrede. Na eenige
jaren van nauwkeurig vergelijken der zaailingen met importen en
zaailingen der na verwante species, kwam Bödeker in 1918 tot

de stellige conclusie, dat de onderhavige plant een geheel aparte
soort was, welke ook uit zaad weer zuiver terugkwam. Ter eere
van den over de geheele Cactuswereld bekende chef-kweeker van
Fa De Laet, den heer Joseph Joossens, die reeds op 15 Maart
1899 bij wijlen de heer De Laet in dienst trad, gaf Bödeker
haar den naam E. Joossensianus.
Echinocactus joossensianus Böd. is een gedrukt kogelvormige
soort, met 9-11 door overdwarse indeukingen onduidelijk gevormde ribben. Nabij den top der plant ontwikkelen zich uit
karmijn-rose knopjes in groot aantal de 4 - 5 c.M. groote bloemen.
De buitenste bloembekleedsels zijn naar boven wijnrood, wit gerand,
doch overigens groen: de binnenste hebben een lila-rose kleur.
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Door haar mooie bloemen en groote bloeikracht is deze uit
Paraguay of Noord-Argentinië afkomstige soort een echte liefhebbersplant, niet het minst ook door haar gemakkelijke groei.

Eenvoudig naar haar uiterlijk, maar van groote innerlijke waarde,
zoo is ze het symbool van den verdienstelijken cactuskenner wiens
G. D. D.
naam ze met eere draagt.

T W E E M O O I E MAMMILLARIA’S
Onverschillig bij welke cactusverzamelaar men komt, als paradestukken vindt men meestal eenige planten, welke door een witte
bedoorning de bijzondere aandacht trekken en dat zijn ook eventoovele malen cactussen van het geslacht Mammillaria.
Wel zijn er in de overige afdeelingen van de cactussen ook
exemplaren met een schoone witte bedoorning aan te wijzen, doch bij
de Mammillaria’s komen toch ongetwijfeld de meeste vertegenwoor-
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digers voor. Een tweetal planten uit dit geslacht in welker bezit zich
ongetwijfeld elken verzamelaar zal verheugen gaan hierbij en wel :
Mammillaria Bombycina (Quehl). Deze plant werd voor de eerste
maal beschreven in het jaar 1910, doch waarschijnlijk waren de
planten waarnaar de beschrijving geschiedde geenszins volwassen.

Mammillaria Bombycina.

Dit mogen wij afleiden uit de opgegeven maten. Quehl gaf toch
aan 8 c.M. hoog, bij een diameter van 6 c.M. wat al zeer klein
is, daar het hier afgebeelde exemplaar ongeveer 20 c.M. hoogte
bij een diameter van 10 c.M. bezit. Evenmin kon hij een beschrijving der bloem geven en volgde deze eerst in 1915. Een
willige bloeier is het dus bepaald niet, doch ook zonder bloemen
is de plant tot een der schoonste van haar geslacht te rekenen
daar haar zijdeachtige witte bedoorning, welke de plant geheel
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omhult, van betoverende schoonheid is. Bij de middendoorns
bestaan verschillen. Zoo zijn er planten welker middendoorns:
er zijn er vier, waarvan de onderste haakvormig omgebogen is,
voorzien zijn van licht roode punten, bij anderen daarentegen is
deze punt slechts een weinig geel. Hoewel de verschillen bij meer
deze planten onmerkbare overgangen te zien gaven, werd het toch
aanleiding om de planten met lichte middendoorns te bestempelen
als var. flavispina, iets wat later bleek geen enkele reden van
bestaan te hebben. De plant komt, evenals zoovele onzer cactussen uit Mexico.

Mammillaria Parkinsonii.

De tweede afgebeelde plant, eveneens vandaar afkomstig, is de
niet minder schoone Mammillaria Parkinsonii (Ehrenb). Deze is
veel langer bekend als eerstgenoemde en mede door de import
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der laatste jaren in vele verzamelingen te vinden. Bij deze
importen doet zich vaak het verschijnsel voor, dat de plant aan
het boveneinde zich in meerdere groeipunten verdeelt waardoor
meerkoppige planten ontstaan, wat haar nog schooner maakt.
Bij de afgebeelde plant ; een zaailing, is hier echter nog niets van
te bespeuren. Men heeft, evenals bij vele andere soorten der
Mammillaria’s, ook hier te doen met het varieeren der doornen
en is daardoor tot een splitsing gekomen, waarbij men de planten
met langere middendoornen ; zij bezit er twee, waarvan de onderste
een lengte van twee à twee en een halve centimeter bedraagt,
als varieteit Waltonii werden betiteld. Hier bestaat echter geen
enkele reden voor, daar bij de in de laatste jaren ingevoerde planten
de overgangen zoo in elkaar vloeien, dat een afscheiding der var.
Waltonii niet doorgevoerd kan worden. De bloemen verheffen
zich niet buiten de doornbundels, doch maken met hun zacht roode
kleur een schoon effect tegen de witte doornen.
Zwollerkerspel, Dec. ‘32.
P. V.
PRACTISCHE PROEVEN.
In het Meinummer maakten wij aan het slot van ons artikel
over ,,Edelcompost”, de veronderstelling, dat de bacteriënwerking
van deze zuivere humusaarde een hulpmiddel zou kunnen zijn bij
de bestrijding van wortelluis.
Nu wij gedurende de laatste weken ettelijke brieven ontvangen,
of wij al iets naders over de resultaten met Edelcompost kunnen
mededeelen, meenen wij onze ervaringen niet langer voor ons zelf
te mogen houden. Het vraagstuk der grondvoorziening voor onze
succulenten is daarvoor van te groot belang. Ja, eigenlijk is het
voor de planten de eerste levenskwestie, in welk grondmengsel ze
staan opgepot en uit welke aarde ze niet alleen haar voedsel
moeten putten om te groeien en te bloeien, maar ook om gezond
te blijven. Met fijn turfstrooisel door het grondmengsel hebben
wij slechte ervaringen opgedaan. De gevreesde wortelluis vegeteert
hierin al te gemakkelijk. Met niet-volkomen verteerde bladaarde
was het precies gelijk. En wanneer de potkluit eenmaal met
wortelluis besmet is, gaat het niet gemakkelijk de wortels weer
volkomen te zuiveren. Het bestrijdingsmiddel ,,Volck” bewijst
wel goede diensten bij de bestrijding, maar voorkomen is beter
dan genezen. Nu hebben wij met ,,Edelcompost” de ervaring op-
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gedaan, dat het wortelgestel volkomen gezond blijft. Wij hebben
enkele planten opgepot in een grondmengsel van niet zuiver verteerde bladaarde en Edelcompost, elk voor de helft, De bacteriënwerking van het laatste blijkt een zoodanige te zijn, dat ook de
minder goede bladaarde daardoor gunstig wordt beïnvloed. Opmerkelijk is het krachtige wortelgestel, dat zich vooral kenmerkt
door een groot aantal fijne wortelvezels in het midden van de
potkluit, dus niet langs den omtrek van den pot, tooals bij minder
goede aarde het geval is.
Wij hebben bij de sterk aan de oppervlakte wortelende Epiphyllums en Rhipsalissen een enkel laagje Edelcompost toegevoegd
en konden reeds na 14 dagen een krachtig opleven bespeuren.
Dit is zeer verklaarbaar, wijl men weet, dat deze epiphytisch
levende cactussoorten juist behoefte aan zuiver verteerde natuurlijke humus hebben, zooals dit in het tropische oerwoud ook
tot haar beschikking staat, Met de weinige Phyllocactussea die
wij hebben, bereikten wij hetzelfde gunstige resultaat, evenals bij
Cereus flagelliformis en C. Silvestrii. Eenige Mamillaria’s hebben
wij in zuivere Edelcompost gezet, andere in een mengsel met de
helft goed verteerde bladaarde. Opvallend was een krachtige
nieuwgroei, terwijl de bloei veel rijker was dan voorheen. Met
Haworthia’s en Mesembryanthemums waren de resultaten eveneens zeer gunstig, doch hadden wij deze slechts 1/4 Edelcompost
en 3/4 gewoon grondmengsel gegeven. Alles bijeengenomen zijn
onze proefnemingen met Edelcompost zelfs boven verwachting
geslaagd. Wij willen hieraan nog toevoegen, dat de planten
geen al te snellen groei vertoonen, zooals met toedienen van
bloemenmest het geval kan zijn : de ontwikkeling der planten blijft
natuurlijk regelmatig, wat vooral met het oog op een goed door
den winter krijgen, van het grootste belang is. Voorzoover wij
hebben constateeren, is dit te danken aan de langzame, langdurige
bacteriënwerking en aan het hooge kalkgehalte der Edelcompost.
G. D. D.
CEREUS GRANDIFLORUS
IN DEN BOTANISCHEN TUIN TE DELFT.
Op 16 Juli j.l. bloeide deze 25 jaar oude Cereus in den botanischen tuin te Delft met 15 bloemen gelijktijdig. De plant heeft
haar jubileum schitterend gevierd, en verschillende bewonderaars
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een onvergetelijk schouwspel bereid. In het geheel waren circa
35 bloemknoppen aan de plant aanwezig, die op verschillende
avonden zich ontplooiden.
Op 16 Juli tusschen half acht en 8 uur ' s avonds openden zich
bijna gelijktijdig 15 bloemknoppen.

De 25-jarige Cereus grandiflorus in den botanischen tuin te Delft.
Foto H. Koeslag,

Van de plant konden bij daglicht nog eenige goede foto‘s
worden gemaakt; een der bloemen, die door stand zich bijzonder
daartoe leende, werd afzonderlijk gefotografeerd, waardoor nog
beter de bloemenpracht wordt gedemonstreerd, als men bedenkt,
dat alle 15 bloemen gelijk waren.
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Als bijzonderheid mag hierbij nog vermeld worden, dat de
beambte die 25 jaar geleden het kleine stekje in den hortus plantte,
ook thans nog aan dezen botanischen tuin verbonden is; het
moet hem dan ook een groote voldoening geweest zijn, dat zijn
kweekeling, haar jubileum op zoo schitterende wijze herdacht.

Afzonderlijke bloem van Cereus grandiflorus.

Foto H. Koeslag.

Ten slotte nog de mededeeling, dat de plant tot het vorige
jaar steeds in een pot heeft gestaan, doch daarna voor het eerst
(op het tablet) in den vollen grond is gezet.
Zij is geplaatst tegen een muur van de kas: de kas zelve ligt
op het zuiden en is aan de zuidkant beglaasd.
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De beide hierbij afgedrukte foto’s, kunnen slechts een gering
denkbeeld geven van de pracht der bloemen.
H . V o s HZN.
Delft, Juli 1933.
ECHEVERIA AGAVOIDES.
De meeste leden van de familie der Crassulaceae hooren thuis
in Zuid-Afrika. Vooral in de dorre streken van Zuid-WestAfrika treft men veel soorten aan. De Echeveria’s echter stammen
uit Mexico.
Het vaderland van Echeveria agavoides is dan ook Mexico,
waar de plant niet aan één streek gebonden is, doch verspreid
voorkomt. Dr. Rose rangschikt haar onder de Urbinia’s; de
oorspronkelijke naamgever Lemaire heeft haar Echeveria genoemd en aldus is ze onder de liefhebbers het meest bekend.
De naam wijst reeds op een forschen groei. De lichtgroene
bladen worden tot 8 of 10 c.M. groot; ze zijn gaafrandig, zonder
teekening en effen van kleur; als eenige versiering eindigend in
een stekelig rood puntje. Dat stekeltje doet eveneens aan de
Agave denken. In den winter verdwijnt het roode kleurtje en
ook als de plant te donker staat, maar met het voorjaar komt
het vroolijk roode bladtopje weer terug.
De bloem is onbeduidend, klein en flets van kleur, de bleekgele bloembladen zijn aan den onderkant rood, doch veel effect
maakt dat niet. De plant is evenwel zonder bloem, door den
gaven regelmatigen vorm, mooi genoeg om de aandacht van den
liefhebber te boeien.
Reeds dikwijls hebben de leden van Succulenta den wensch
uitgesproken, dat liefhebbers hun ondervinding wereldkundig
zouden maken, opdat anderen daarvan zouden kunnen profiteeren.
Nu veel ondervinding heeft men voor het kweeken van deze
Echeveria niet noodig.
Ik heb mijn agavoides in enkele jaren opgekweekt van een
zaailing van 2 c.M. tot een volwassen plant, waarvan de oorspronkelijke rozet nu een middellijn van 25 c.M. heeft en de
nakomelingen ook groot en forsch zijn geworden. Het kleine
plantje groeide goed en kreeg daarom heel dikwijls nieuwe aarde
en een grooteren pot, zoodat het ten laatste in een flinken azaleapot terecht is gekomen.
Van sterkgroeiende vetplanten, die daarbij hun natuurlijken
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vorm behouden en mooi gedrongen opgroeien, moet men nooit
zeggen : ,,die plant doet het goed, laat haar dus maar staan”;
want ze kunnen dan wel eens leelijk achteruitgaan, Aloë’s bij
voorbeeld houden daar heelemaal niet van, ze krijgen dorre punten
en zijn soms voor goed bedorven.

Echeveria agavoides.

Photo J. B. Lindeyer.

Wat het grondmengsel betreft, houd ik me steeds aan een
recept, dat ik in het begin van mijn loopbaan als vetplantenliefhebster in een Hollandsch werkje heb gevonden. De Duitsche
handleidingen zijn mij op dat punt veel te geleerd en veel te
ingewikkeld. Ik zou voor mijn bescheiden verzameling, volgens
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de geleerde methode, wel tien grondmengsels moeten maken: verschillend in samenstelling voor de Cerei en voor de Echinopsen,
voor groene en voor dichtbedoornde Mammillaria’s. Voor Stapelia’s een mengsel met ,,veel” klei, voor planten met witte
doorns ,,veel” kalk: voor Phyllo’s oude koemest en roet: voor
Aloë's leem; voor het zaaien heidegrond; ik zou moeten werken
met dommest en met aarde, ontstaan uit oude koemest, artikelen,
die in een groote stad moeilijk te vinden zijn. Bovendien weet
ik zeker, dat ik in het vuur van het verpotten, fouten zou begaan en aan de planten ,,zonder” penwortel de aarde voor de
planten ,,met” penwortel geven zou.
Ik neem voor cactussen 6 deelen gezeefden bladgrond, 2 deelen
scherp zand en samen 1 deel kalk en klei met wat houtskool.
Voor de andere vetplanten neem ik wat minder zand en wat
meer klei en voor de phyllo’s voeg ik aan het oorspronkelijke
mengsel nog een hoeveelheid ongezeefden bladgrond toe. In de
laatste jaren laat ik ‘s winters door mijn bladgrond wat koemest
verwerken. We komen zoo langzamerhand terug van een al te
streng dieet voor onze gedoornde vrienden.
Turfmolm gebruik ik nooit. Turf of veen, dat specifiek Hollandsche produkt vind ik onnatuurlijk voor de succulenten die in
rotsige berglanden of steppeachtige hoogvlakten thuis hooren. Ik
weet, dat importen snel en goed wortels maken in natte, warme
turfmolm, doch dat doet het vocht en de warmte; in nat, warm
houtzaagsel of zoo iets zouden ze evengoed wortelen.
Den Haag, Juni 1933.
J. J. E. V. D. TH.
H E T LEEKENHOEKJE.
Correspondentie op deze rubriek betrekking hebbende te adresseeren aan:
van Ostadelaao 23, Hilversum.

Van alle zijden bereiken ons berichten over flinken groei en
rijken bloei der planten waaraan het prachtige weer in de afgeloopen maand niet vreemd zal zijn.
Helaas gaan wij langzamerhand de nachtschuit weer in. De
dagen worden korter en de nachten koeler. Toch is het een feit,
gelijk wij deze maand zullen constateeren. dat vele onze planten
nog tamelijk sterk groeien. Met dezen groei gaat gepaard de geneigdheid om de planten ook volop water te blijven geven. Het
gevolg hiervan is, dat de plantencellen te sterk gevuld worden
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waardoor het overwinteren bemoeilijkt wordt. Wees niet te
royaal met water.
's Avonds geven wij geen water meer. Het water verdampt
's nachts niet voldoende waardoor de mogelijkheid bestaat, dat er
nog druppels tusschen de doorns hangen als de planten ‘s morgens
door de zon beschenen worden en U weet de gevolgen, deze
druppels werken als vergroot- of brandglazen.

Echinocereus Fendleri.

Planten, die in den vollen grond gestaan hebben, worden opgepot. Al te sterk ontwikkelde wortelgestellen kunnen zonder
bezwaar ingekort worden.
Alvorens de planten binnen te plaatsen worden ze nagezien of
zich onder bladeren of scheuten ook nesten met ongedierte bevinden.
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De groen geworden bovenkorst der aarde wordt verwijderd en
door een laagje verschen grond vervangen.
Zij, die verplicht zijn tegen den winter de planten binnenshuis
te halen omdat de kas niet verwarmd kan worden, worden aan-

Cereus grandiflorus.

geraden de temperatuur niet te hoog op te voeren waardoor de
overgang van kas naar huis niet te groot wordt.
De Heer Dulfer te Numansdorp betreurt het, dat de bloem
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van Op. clavarioides door den Heer Hoogvliet niet gedroogd
is, omdat het een unicum was. Verder schrijft hij hierover: Alle
leden, die zeer merkwaardige exempels bezitten, moesten dit eigenlijk doen, dan kregen wij een aardig herbarium. Daar zal wel
iemand voor te vinden zijn om het te beheeren.
Vergissen wij ons niet dan is de Heer H. G. de Smit, Hanenburglaan 244, den Haag, in het bezit van een herbarium. Aan
hem de vraag, of hij gesteld is op toezending.
Tevens maakt de Heer Dulfer ons erop attent, dat de cartonnetjes, waarmede Uw maandblad beschermd wordt, zoo uitstekend geschikt zijn om er bloemen tusschen te drogen.
De Heer Moerel te Eindhoven, heeft het voorbeeld van vele
leden gevolgd en een kasje gebouwd, hij is zoo enthousiast dat
hij zijn schrijven aanvangt met: ,,Nooit kweek ik meer cactussen
in huis”.
Een door hem bijgevoegde foto van Echinocereus Fendleri
demonstreert duidelijk hoe afschuwelijk dergelijke entingen zijn,
Hij is het er niet mede eens, en wij onderschrijven dit, dat
Echinocactus Ottonis en Quehlianus geënt het veel beter doen
dan niet geënt.
Tevens wijst hij ons erop dat men voor één dubbeltje een
zak houtskoolpoeder kan bekomen bij handelaren in pluimveevoeder.
Gen. lid heeft veel last van groen worden der aarde, wie kan
hem aan een middel helpen om dit tegen te gaan? Adres:
Humboldtplein 8.
Ons lid Hooftman te Lutterade, heeft in Mei 2 stekken gesneden van Cereus grandiflorus en na verloop van 2 maanden
mocht hij het genoegen smaken om beide stekken te zien bloeien
met bloemen van 20 c.M. doorsnede (zie afb.). Alles is mogelijk,
de één zit jaar en dag te turen naar een knop en hier lukt het
in 2 maanden.
We houden ons aanbevolen voor nadere berichten hoe de stek
zich na den bloei heeft gehouden.

EEN MEEVALLER !
In den zomer van 1931 kwam ik bij een liefhebber van cactussen,
om zijn planten eens te bezichtigen, en tevens om eenige planten
te ruilen.
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Op het punt van weer naar huis te gaan, bood hij me een
zeer onooglijke plant aan, om, als ik er iets voor voelde, deze
aan mijn verzameling toe te voegen. Deze plant, zoo zeide hij,
bloeit toch niet. Ik nam hem mee en zette hem in een bak bij
andere planten.
Groeien deed hij niet en bloeien nog minder.
Tot in Juli laatstleden.
Op een dag ontdekte ik, ongeveer 4 c.m. van onderen een
uitwas. Eerst dacht ik aan een nieuwe scheut. Het ding werd

al langer en langer, tot ongeveer 17 c.m. Toen begon hij aan
te dikken. Toen pas, ontdekte ik dat het een bloem zou worden,
van een ongeziene schoonheid.
De bloem is sneeuwwit, evenals de ± 150 meeldraden en den
in eenige stempels eindigenden stamper.
De stengel der bloem is vanaf plant tot onderkant kelk 20 1/2 c.m.
Toen de bloem open was, was haar middellijn 17 1/2 c.m.
Haar reuk leek op jasmijn maar veel zwaarder of sterker. 1)
Ik heb de plant in bloeiende toestand gefotografeerd, om hier1) Naar afbeelding en beschrijving te oordeelen is deze Phyllocactus de mooie
hybride ,.La Colorado”.
G. D. D.

.
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mee te laten zien, dat uit iets onooglijks toch nog resultaten te
krijgen zijn, en tevens, om de leden erop te wijzen, dat men niet
te vroeg een plant weg moet gooien.
R. URLINGS,
Past. Vonckenstr. 26, Geleen (L.).

BOEKBESPREKING.
Blühende K a k t e e n u n d a n d e r e Sukkulente Pflanzen.
Herausgegeben von D r . Erich W e r d e r m a n n . V e r l a g
J. Neumann, Neudamm und Berlin.
Op 11 Juni 1.1, verscheen map 15 van dit fraaie plaatwerk met
pl. 5 7 Rebutia minuscula K . S c h u m . , p l . 5 8 Melocactus oreas
Miquel, pl. 59 Echinocereus polyacanthus Eng. en pl. 60 Cereus
Baumannii Lem. Zoo men ziet, alle reeds lang bekende, maar
daarom niet minder belangrijke soorten. Wanneer men deze plaat
van Rebutia minuscula eens vergelijkt met die welke in het vroeger
verschenen plaatwerk Blühende Kakteen op plaat 31 is afgebeeld,
dan zal men de groote vooruitgang in het natuurgetrouw weergeven kunnen constateeren, Wat de uitvoering betreft, staat dit
nieuwe plaatwerk van Neumann op hooger peil. En toch is de
prijs (24 R.M. per 6 mappen elk van 4 platen), niet hooger,
G. D . D.

INHOUD: Piaranthus punctatus R.Br. - Echeveria Setosa. - Echinocactus
joossensiaaus B ö d . - Twee mooie Mammillaria’s. - Practische proeven. Cereus grandiflorus in den botanischen tuin te Delft. - Echeveria agavoides. Het Leekenhoekje. - Een meevaller! - Boekbespreking.

OPUNTIA
(IN

MICRODASYS

BLOEI).

In vrijwel geen enkele verzameling zal Opuntia microdasys Lem.
met haar goudgele glochiden ontbreken. Elke cactusvriend be-

AfzonderIijke

bloem van Opuntia microdasys.

schouwt ze als een der meest begeerde soorten, zonder welke
eigenlijk de collectie niet compleet mag heeten.
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't Zal echter niet vaak voorkomen dat men deze Opuntia in
bloei krijgt. De meeste Opuntia’s trouwens bloeien zeer spaarzaam en in den regel eerst als oude plant.
Dat er uitzonderingen op dezen regel zijn, bewijzen bijgaande

Bloeiende Opuntia microdasys uit de collectie van
den heer L. K. Stroober, Rotterdam.

foto’s naar een bloeiend exemplaar uit de verzameling van den
heer L. K. Stroober te Rotterdam. Uit het bijgevoegde schrijven
bleek deze plant een zaailing van het jaar 1928. Een betrekkelijk
jonge plant dus, welke, naar wij veronderstellen, thans wel elk
jaar haar bloemen in telkens grooter aantal zal ontplooien.
G. D. D.
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CACTUSFASCIATIES VAN ARUBA, CURAÇAO
EN BONAIRE.
Het moge zijn nut hebben om hier iets te vertellen over kamen bandvormingen bij enkele cactussen van onze Benedenwindsche

Fig. 1. Gefascieerde Lermaireocereus griseus.
(Porto Marie, Curaçao: April 1930).

Eilanden. Het herbariummateriaal waarop deze mededeeling betrekking heeft werd door mij in 1930 verzameld: het maakte deel
uit van de inzending Valckenier Suringar op de Tentoonstelling van de ,,Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging”
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te Arnhem in Mei 1931 en is thans toegevoegd aan de plantenverzameling van de Landbouwhoogeschool te Wageningen.
Fasciaties van zuilcactussen zijn algemeen bekend. Op Aruba,
Curaçao en Bonaire zijn zij in die mate talrijk, dat we vrij geregeld,

Fig. 2. Gefascieerde Lemaireocereus griseus; een deel van de,
op fig. 1 afgebeelde, plant.

d.w.z. twee tot vier maal per dagwandeling, stammetjes van
Lemaireocereus griseus met min of meer duidelijke band- of kam-
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vormige deelen te zien krijgen. Het op fig. 1 en 2 afgebeelde
exemplaar stond in een oude, geheel verwilderde heg. Opvallend
was, dat een andere plant in dezelfde rij, op flinken afstand van
de eerste gelegen, een duidelijke doch minder uitgesproken neiging
tot bandvorming vertoonde. Het is echter mogelijk dat deze
beide individuen van één moederplant afkomstig zijn.
Fasciaties van Cereus repandus zijn veel minder algemeen. Aan
den voet van den Hooiberg stond, op diorietpuin, een wijdvertakt

Fig. 3. Houtskelet van een kamvorming bij Cereus repandus.
(Hooiberg, Aruba; Juni 1930).

exemplaar, dat aan bijna alle takken prachtige kam- en bandvormingen vertoonde. Fig. 3 is de afbeelding van een afgestorven
stamdeel dat onder deze plant werd gevonden.
Het geheele zuidelijke deel van Bonaire is een laaggelegen
kalksteenvlakte; het centrale deel hiervan heet Broea Wesoe, of
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vrij vertaald: Betooverde Vlakte. Midden op de Broea Wesoe
staan twee cactussen : op eenige afstand groeien een paar brazieja’s
(Haematoxylon Brasiletto) e n w a t g r i j z e m a n g e l s (Conocarpus
erecta), verder staat er niets. Van die twee cactussen is één een
toena (Opuntia Wentiana), de andere een kadoesji (Cereus repandus)
- en die kadoesji is een duidelijke fasciatie. Hier kan moeilijk
een groote materieele welvaart een der prikkels tot bandvorming
zijn geweest.
Zeer zeldzaam zijn kamvormingen bij melocactussen l). Uit de
literatuur zijn mij hiervan slechts twee gevallen bekend:

Fig. 4. Gefascieerdc Melocactus; links een jonge Lemaireocereus grìseus.
(Rooi Prins, Aruba: Juni 1930).

In 1885 vond Prof. Dr. W. F. R. Suringar, zooals vermeld
in zijn Reisverhaal van de ,,Nederlandsch West-Indische Expeditie”
(in het ,,Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap” (2) III 1886, p. 378), een ,,platte kamvorming of fasciatie”
bij een exemplaar van Melocactus communis op St. Eustatius.
Men was niet in de gelegenheid om deze plant mede te nemen,
toodat nadere bijzonderheden ontbreken.
In de Juli-aflevering 1932 van het ,,Cactus and Succulent Jour1) Bedoeld zijn kamvormingen van het vegetatieve deel: bij het cephalium is
dit verschijnsel minder zeldzaam.
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nal” (van ,,The Cactus and Succulent Society of America” IV,
p . 208-209) vertelt Major Chapman Grant, aan de hand
van twee keurige foto’s, van een prachtige kamvorming van een
cephaliumdragende Cactus intortus van Porto Rico, waarvan de

Fig. 5. Formolpreparaat van de, op fig. 4 afgebeelde
Melocactus-fasciatie, voorzijde.

moederplant ,,was hacked by a machete and developed into a
monstrose and a crest.” ,,The plant grew many years normally.
It was then hacked, which caused a malformation or monstrosity:
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but why did it also develop a crest ?” ,,Certainly the cjibaro’
who was hired to clear this field for pasture did not perform a
delicate grafting operation with his machete.”

Fig. 6. Dezelfde Melocactus-fasciatie als afgebeeld op fig. 5. van opzij.
Vertaling:
Waarvan de moederplant was gekloofd door een ,,machete” 1) en zich ontwikkelde tot een monstruositeit en een kam. De plant groeide vele jaren normaal.
Ze werd toen weer afgehouwen, hetgeen een misvorming of monstruositeit ver1) Een ,,machete" is een groot mes o.a. in Spaansch Amerika gebruikt als bijl om zich
een weg te banen door boschjes en struikgewas.

- 189 oorzaakte, maar waarom kreeg ze ook geen kam?” ,,Zeker, de inboorling die
gehuurd werd om dit veld geschikt te maken voor weiland voerde met zijn
machete geen fijne entingsbewerking uit.”

Te oordeelen naar een gegeven afbeelding is de breedte van
deze kamvorming 47-50 cm, met een basis van vermoedelijk
17-20 cm; de totale hoogte bedraagt naar schatting 25-30 cm.
Fig. 4 is een afbeelding van een melocactusfasciatie die door
mijn vriend H. J. M a c G i l l a v r y werd gevonden op een helling
van diabaaspuin bij Rooi Prins op Aruba. Het is een overigens
geheel normaal ontwikkelde, cephaliumdragende plant, die over-

Fig. 7. Tweedeelig stengellid van Opuntia Wentiana; gedroogd.
(Hooiberg, Aruba: Juni 1930).

eenkomst vertoont met Melocactus macracanthus in de beteekenis
die Suringar aan dezen naam toekende. Fig. 5 en fig. 6 zijn
vervaardigd naar het formolpreparaat van deze plant, zooals het
zich thans in Wageningen bevindt; ook de volgende maten zijn
hiervan afkomstig : De totale hoogte is 26 cm: zonder stekels is
de breedte en de dikte van het vegetatieve deel, aan de basis
15-15 cm, onder het cephalium 14-5 cm, - met stekels zijn
deze maten resp. 23-23 en 22-13 cm: de breedte en dikte van
het cephalium is, recht gemeten 21-9,5 cm, gebogen gemeten
25-9,5 cm.
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Als merkwaardigheid ten slotte nog de afbeelding (fig. 7) van
een tweedeelig stengellid van een Opuntia Wentiana uit Aruba.
Een dergelijk verschijnsel is mij slechts ééns onder oogen gekomen.
P. HUMMELINCK.
MIJN LIEFHEBBERIJ.
Het zal ongeveer een jaar of acht geleden zijn, dat ik voor het
eerst kennis maakte met één der leden van de grillige cactusfamilie.
Dat zoo’n vreemde plant ,,cactus” heette was mij bij die eerste
kennismaking totaal onbekend.
Mijn belangstelling voor deze wonderlijke geheimzinnige planten
was al spoedig gewekt. Veel keus om een verzameling aan te
leggen was er toen hier nog niet.
E e n p a a r Opuntia’s, een Echinopsis en dergelijke waren nog
niet zoo heel moeilijk bij elkaar te krijgen; behalve dat er echter

Een kijkje op de verzameling van den heer F. Hoogvliet te Rockanje.

weinig keus was, waren de planten die in de bloemenwinkels
werden aangeboden bijna onbetaalbaar, voor een Crassula lycopodioides bijv. betaalde ik maar even 60 cent!
Veel tegenspoed met de groei en bloei heb ik nooit gehad.
Door het aanschaffen van het boekje ,,Cactussen” door Verbeek
Wolthuys werd ik tevens in kennis gesteld met het bestaan der
Ned. Ver. ,,Succulenta”, proefnummers waren al spoedig in mijn
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bezit. Van de bibliotheek van ,,Succulenta” maakte ik een druk
gebruik, de heer De Ringh had werk om de aangevraagde
nummers te noteeren en naar Rockanje te verzenden! een woord
van dank aan den bibliothecaris voor al de moeite die hij aan
mij heeft gehad!
In 1931 maakte ik voor het eerst kennis met een lid van
,Succulenta”, de heer v. d. Meyden uit Hellevoetsluis, die, evenals ondergeteekende, een vurig bewonderaar is van de schoonheid
der cacteën. De verzameling van v. d. Meyden was mij een
openbaring, zóóveel verscheidenheid had ik nog nooit bij elkaar
gezien! Door onderling ruilen konden we onze collecties met
enkele nieuwe soorten vermeerderen.
Ik had tenminste connecties gekregen met een cactusliefhebber,
en zeer bemoedigd ging ik verder met het verzamelen.
Met ziekten, luis en dergelijke, heb ik weinig te kampen gehad,
in het voorjaar worden alle cactussen zonder onderscheid klein en
groot overgeplant in versche aarde, in nieuwe of schoongemaakte
potten.
De laatste 2 jaar besproei ik mijn cactussen tegelijk met het
verplanten stuk voor stuk met ,,Volck”, dat een uitstekend middel
is om mooie gezonde planten te houden.
F. HOOGVLIET.
Rockan je.

HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie op deze rubriek betrekking hebbende te adresseren aan:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

Met het oog op te verwachten guur en vochtig weer, worden
de planten, die den geheelen zomer buiten gestaan hebben naar
binnen gebracht. Verwaarloos onze raadgeving in het vorige
nummer niet, inspecteer de potten goed en vooral het gaatje onder
in den pot, daar dit een geliefde schuilplaats zal blijken te zijn
voor ongedierte. Voor dit werkje verdient een zonnige dag aanbeveling: dan kunnen de vochtige potten nog een weinig opdrogen.
De bovenste laag aarde wordt verwijderd, als ze groen ziet en
vervangen door nieuwe aarde. De bijvulling geschiedt tot een
centimeter onder den rand van den pot, dan kunnen wij gemakkelijk water geven en voorkomen wij dat het water direct van
den pot loopt.
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Het water geven wordt steeds minder, vooral als eenige triestige
dagen elkaar opvolgen. Het spreekt van zelf, dat winterbloeiers zooals
Rhipsalissen, Phyllo’s, Epiphyllums, hierop een uitzondering maken.
Onze planten gaan nu den rusttijd in, zet ze dus niet tot groei

Collectie : A. J. van der Kaaij, Honselersdijk.

aan. Wij behoeven niet bang te zijn, dat onze planten geen kou
kunnen verdragen, begin dan ook vooral niet te vroeg met verwarming van de kas, want met verwarmen gaat water geven
gepaard. Het kan voorkomen, dat in een kas door aanhoudend
vochtig weer een toestand ontstaat, dat de aarde gaat schimmelen,
dan is het gewenscht dat wij een beetje gaan droog stoken.
De planten, die in huis moeten overwinteren worden zoo licht
mogelijk geplaatst en, indien mogelijk, niet in de nabijheid van een
kachel.
Zij, die den bodem van een kamerkasje bedekt hebben met
turfmolm of zand, zand is te prefereeren boven turfmolm, wordt
aangeraden deze laag droog te houden, vocht maakt de boel duf.
Goed luchten is een vereischte zoolang geen vorst optreedt.
Kasbezitters kunnen nachtvorst bestrijden door afdekken met
rietmatten.
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Aangenaam werden wij verrast door een schrijven van den Heer
A. J. van der Kaaij, Amalia van Solmsstraat 33 te Honselersdijk.
Naar zijn schrijven te oordeelen een leek, maar gezien de foto van
zijn collectie, voorstellende zijn inzending op de tentoonstelling
te Honselersdijk, een geroutineerd kweeker.
Laten wij beginnen hem geluk te wenschen met de toekenning
van de zilveren medaille, moge zijn inzending ertoe bijdragen de
liefhebberij aan te kweeken en dat onze Vereeniging hier wel
bij vare. De collectie ziet er niet naar uit, dat ze slechts een
paar maanden oud is, neen dat lid verzamelt en kweekt natuurlijk
al jaren en schrijft: ,,ik ben pas kort geleden lid geworden. Veel
heb ik geleerd uit Uw blad”.
Gen. Heer wist waarschijnlijk van het bestaan onzer Vereeniging niets af. Wij kunnen dergelijke verzamelaars niet bereiken,
alleen zij die in zijn nabijheid verblijven kunnen zoo iemand bewerken of ons zijn adres opgeven. Laten wij van deze plaats
onze leden nog eens aansporen om zich heen te zien of er nog
niet in de onmiddellijke omgeving een zieltje te winnen is.
Wij hebben het volledig adres van gen. lid opgegeven omdat
hij ons mededeelde, dat zijn verzameling voor belangstellenden
ten allen tijde te bezichtigen is. Wij zijn ervan overtuigd, dat
een niet-lid er als lid vandaan gaat,

VIERDE BRIEF VAN DEN CACTUSJAGER.
Hamburg, September 1933.
Na veel heen en weer trekken door Peru, Bolivia en NoordArgentinië is mijn laatste cactusjacht gelukkig tot een goed einde
gekomen. De reis bracht mij een omvangrijken buit aan belangwekkend plantenmateriaal, doch was ook rijk aan interessante
gebeurtenissen, waarvan enkele vrij onaangenaam dreigden te
worden, tengevolge van de oorlogsverwikkelingea tusschen Columbia en Paraguay. Mijn aanbevelingsbrieven brachten evenwel uitkomst.
Het uitbreken van vlektyphus was voor het uitoefenen van
mijn beroep heel onaangenaam en gevaarlijk, omdat ik daarbij
steeds in aanraking kom met Idianen: en de ziekte bij deze het
meest voorkomt. Ik moest dan ook tweemaal een goed cactusgebied in allerijl verlaten.
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Ik begon mijn reis in Noord-Peru en was juist uit Cajamarca
vertrokken, toen de opstand uitbrak, dien Jimenez tegen Sanchez
Cerro op touw gezet had. Nauwelijks vier weken, nadat ik mijn
filmopnamen in de oude Inkastad Chan-Chan gemaakt had, werden
tusschen de bouwvallige muren de opstandige leiders dood geschoten.
Bij mijn werk in Noord-Peru vond ik een nieuwe Borricactus
en een bijzondere Mila; doch het voornaamste vond ik in het
Zuiden, want nieuwe Cereeae had ik tot nu toe niet kunnen
ontdekken.
Men kan wel zeggen, dat het Cordillerasgebied en voornamelijk
de landen, die met het Cordillerasgebergte in verbinding staan,
de mooiste Cereeae opleveren en daarvan wilde ik veel materiaal
verzamelen. De menschen weten nog niet, hoe mooi een verzameling Cereeae kan zijn. Een voordeel is, dat zij wel goed,
doch toch langzaam groeien. Een liefhebber moet ten slotte in
de eerste plaats denken aan de ruimte, die hij tot zijn beschikking heeft.
Naast de merkwaardige kogelronde Melocactus Janseniaaus.
bemachtigde ik Cereus pacalaensis, pseudomelanostele v. laredensis
en Cereus Faustianus. Ook ontdekte ik de zeldzame Cereus
eriotrichus en cephalomacrostibas.
Twee jaar geleden had ik ook al eens in deze streek rondgekeken en bijna had ik ook nu weer bijzondere planten over
het hoofd gezien. Ik had reeds meermalen tusschen het in het
felle zonnelicht glinsterende zand verdroogde groepen Cereeae
gezien, zoo oud, dat men ze met den voet stuk trappen kan. Ik
hield dit voor doode exemplaren van de een of andere bekende
soort, totdat ik toevallig een roodachtig kopje boven de zwarte
vermolmde stammen omhoog zag steken. Op ‘t oogenblik vormen
die oude stronken een heele rij heerlijke gele tot roodbruine uitloopers, Zoo ziet men, hoe men bij het zoeken naar cactussen
van het toeval afhangt.
Bijna net eender ging het met Cereus Jajoinanus n. sp., welke
ik een paar weken later vond, bij een van mijn vergeefsche pogingen om de Peruaansche Oreocereus uit de Celsianusgroep te
vinden. Ik reed slecht geluimd over de hooggelegen Pampa en
op eens zag ik ergens in een quebrada groote stammen van een
sterkbedoornde doch verbazend vuile Cereus, die evenwel prachtige
oranje-roode bloemen droeg en waarvan ik onmogelijk kon zeggen
tot welke soort die behoorde. Ik pakte de plant in, zonder er
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veel aandacht aan te schenken. Nu ik thuis ben beeft ze nieuwe
stroogele doorns gemaakt, die boven de grauwe opperhuid uitsteken.
Nog steeds was ik mijn Oreocereus niet op het spoor. Die
heeft me veel last bezorgd, want ik had me nu eenmaal voorgenomen niet te vertrekken, zonder ervan overtuigd te zijn, dat
die plant hier niet groeit.
De planten zouden duizenden meters hoog op de flanken van
een Zuidperuaanschen vulkaan voorkomen. De bestijging was
een heele onderneming. De trein naar Juliaca, die wel 800 bochten
maken moet, rijdt namelijk op deze hoogte alleen met tankwagens.
En zoo reed ik op een benzinewagen mee. En toen heb ik haar
gevonden, mijn Cereus, die eruit ziet als een reusachtige Trollii,
machtige stammen vormt en met helder roode bloemen bloeit.
De groepen staan heel ver van elkander verwijderd, eenzaam op
de zijwanden van den vulkaan en men moet echt geluk hebben
om er een te vinden. Ik noemde de plant naar mijn vriend
Hendriksen te Kopenhagen, die de expeditie Bingham, welke
tot de ontdekking van de Machupichus leidde, meegemaakt heeft.
Zoo hebben we dus een vierde Oreocereus; de andere zijn:
Cereus Celsianus, Trollii en fossulatus. Het zoeken naar deze
planten was dikwijls verre van aangenaam, want de bergpaden
waren door den regen uitgespoeld en het rijden over de losse
steenen was tamelijk gevaarlijk. Men moet er niet aan denken,
wat er gebeuren kan, als men zoo alleen met een paar Indianen
in de Cordilleras aan het werk is; daar weet alleen mijn vriend
Friedrich Ritter van mee te praten, de gedachte in die wildernissen met een gebroken been achter te moeten blijven, is weinig
verlokkelijk. Ik heb nooit het geluk gehad in gezelschap van
Europeanen te kunnen reizen, maar de vreugde van den arbeid
weegt tegen ongemakken op; de nieuwe vondsten maken alles
weer goed als men door het dagen lang schokken op een ezel
volkomen suf dreigt te worden.
(Wordt vervolgd.)

PRIJSCOURANTEN.
Preisliste, (Vorläufige Ausgabe) von Pflanzen und Samen meines
Expedition 1933 durch Peru, Bolivien, Argentiniën. Uruguay,

- 196 -

Brasiliën. Curt Backeberg, Volksdorf, Bezirk Hamburg, Im
Sorenfelde 15.
In deze voorloopige lijst worden al de nieuwe vondsten van den
cactusjager, hetzij in zaad, hetzij als plant aangeboden. Wie van
nieuwigheden houdt, kan hier zijn hart ophalen! Een tiental
typische foto’s begeleiden den tekst.
G . D. D.

BOEKBESPREKING.
Blühende Kakteen und andere Succulente Pflanzen. Herausgegeben
v o n D r . Erich W e r d e r m a n n . Verlag J. Neumann, Neudamm und
Berlin.
In de op 15 Aug. verschenen map 16 vinden wij afgebeeld: pl. 61 Echinocereus
pentalophus (D. C.) Rumpl. pl. 62 Echinocactus Anisitsii K. Sch., pl. 63 E. horizonthalonius Lem., en pl. 64 Opuntia Bradtiana (Coult.) K. Brandegee.
Alle op natuurlijke grootte en in natuurlijke kleuren. ,,Goede wijn behoeft
geen krans” dat kunnen wij ook met het volste recht van deze geheel eenige
prachtuitgave zeggen. En de prijs (24 M. per 6 mappen elk van 4 platen) is
G. D. D.
daarvoor niet te hoog.
Cactussen en hunne verzorging door G. D. Duursma. 5e druk, Uitgave Zaadnoordijk-Groningen.
Alweer een herdruk van dit aardige propagandaboekje, dat als premie bedoeld
is voor de gebruikers van Caracas cactusvoedsel. Over den inhoud behoeven
we niet veel meer te zeggen, deze is evenals de betreffende kunstmest speciaal
voor dit doel gecomprimeerd en zoodoende voor beginnende liefhebbers alleszins
voldoende. Vermelden we slechts, dat deze herdruk op zeer fraai kunstdrukpapier
is uitgevoerd, waardoor de foto’s nog beter tot hun recht komen en eindigen we
met den wensch, dien we in de inleiding vermeld vinden, namelijk, dat het bloemenminnend publiek er nog meer belangstelling voor de dankbare en interessante
succulenten door zal krijgen dan thans reeds het geval is.
V. D. H.

INHOUD: Opuntia Microdasys - Cactusfasciaties van Aruba, Curaçao en
Bonaire. - Mijn liefhebberij. - Het Leekenhoekje. - Vierde brief van den
Cactusjager. - Prijscouranten. - Boekbespreking.

VIERDE BRIEF VAN DEN CACTUSJAGER.
(Vervolg) .
Nu was mijn arbeidsveld de eerste weken steeds boven 3500 M.
gelegen.
Ik begon het land stelselmatig naar Lobivia’s af te zoeken en
had het geluk reeds dadelijk in het Zuid-Oosten een borstelig bedoornde nieuwe soort met zeer groote roode bloemen te vinden:
Lobivia Hertrichiana n. sp. Ook trof ik Lobivia cordula aan en een
paar mij onbekende soorten.
Ik maakte opnamen van de geheel overwoekerde, bijna ontoegankelijke Inka-ruïnen en ging toen in de richting van Bolivia verder. Ik filmde eerst in Tiahuanaco, een oord, dat reeds vóór den
Inkatijd bestond: trok de bergen in en vond Lobivia’s tot aan het
grensgebied van de tropische Yunga’s. Ik kon met zekerheid vaststellen, dat Lobivia’s en Neowerdermannia’s, bijna tot het meer van
Titicaca, een van de hoogste bergmeren der aarde, groeien en dus
een enorme verspreiding vertoonen.
Ik denk hier aan een bezoek, dat ik bij mijn collega M a r s o n e r
bracht. Hij was juist bezig aan zijn middagmaal, dat bestond uit
biefstuk en aardappelen in de schil. Op eens zag ik bij sommige
aardappelen een middenas, en ook, dat zij aan één zijde glad afgesneden waren. Toen vertelde M a r s o n e r mij, dat die duivelsche
mieren en pissebedden zijn Neowerdermannia’s aangevreten hadden (dat doen ze bij ons ook, zooals menig liefhebber ondervonden
heeft) en toen had hij maar besloten ze op te eten. Hij at ze met
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peper en zout en ook met suiker, maar vond toch, dat ze bitter
smaakten, zoodat wij tot de slotsom kwamen, dat er bij de toebereiding wel wat vergeten zou zijn om den bitteren smaak te verdrijven. Hij eindigde dan ook met het genot van Achanana’s, zooals
men ze noemt, aan de Indianen over te laten, hoewel het maal
M a r s o n e r overigens heel goed is bekomen,
Daar, waar men in het Noorden de eerste Neowerdermannia’s
vindt, komen de Lobivia’s het meest voor. De soortnaam Lobivia
is stellig een anagram voor Bolivia: de grootste helft van de tot op
heden bekende Lobivia’s komt uit Bolivia of uit de Zuid-Peruaansche grensgebieden, die geografisch meer tot Bolivia dan tot
Peru behooren. Ook de deelen van Noord-Argentinië, waar men
Lobivia’s vindt, gelijken sterk op de streken van Midden- en ZuidBolivia en van Zuid Peru, waar deze cactus groeit.
Wij zien achter de veelal wild bedoornde en meestal niet zeer
fraai gekleurde planten een grootsch berglandschap opstijgen, waarin tusschen los gesteente de Lobivia’s hun vernuftigen mimicryvorm
aannemen, terwijl uit de fel gekleurde bloemen het heldere licht van
het hooggebergte straalt.
Natuurlijk is het zoeken naar planten in deze streek niet gemakkelijk. In den regentijd is de hooggelegen pampa volkomen onbegaanbaar. Na dezen tijd zijn vele wegen eenvoudig weer, wat ze
vroeger waren n.1. rivierbeddingen, opgevuld met een afschuwelijken chaos van steenen en rotsblokken, zoodat men zich vaak afvraagt, hoe het mogelijk is, er doorheen te komen.
In den drogen tijd, vormen de rivierbeddingen in de Cordilleras
feitelijk het belangrijkste wegennet. Op de hellingen, die naar de
rivier afdalen, vindt men meermalen de meeste cactussoorten. Die
plaatsen evenwel te bereiken is soms bijna onmogelijk. Bruggen
zijn weggeslagen, paden, die langs de steile rotswanden liepen, zijn
eenvoudig in de diepte gestort en de met losse steenen bedekte
rivierbodem wordt tegenwoordig door gebrek aan geld pas laat
weer in orde gebracht.
Men moet ook nog bedenken, dat van heel veel soorten alleen
de zaaddragende planten waarde hebben. Men hangt bij dit alles
van het toeval af. Soms kan een trein niet terugkomen of men is
niet op tijd gereed met het naar beneden dragen van de planten,
kortom men heeft altijd met ongewenscht oponthoud te kampen.
Zoo trachtte ik tweemaal het Noordelijkste Chacogebied te bereiken, maar beide keeren vergeefs. Ik kon geen chauffeur vinden

- 199 -

en als men een dergelijken tocht met muilezels maken moet, neemt
dat zooveel tijd, dat daardoor de heele onderneming de moeite en
de onkosten niet waard is.
Dit is de schaduwzijde van een reis als de mijne, n.l. dat om zoo
te zeggen iedere tocht rente opbrengen moet, en men niet de vrijheid van een zuiver botanische expeditie heeft.
Toch heeft de wetenschap veel aan de cactusjagers te danken,
omdat zij haar, men kan wel zeggen kosteloos, veel kostbaar materiaal hebben verschaft en het wetenschappelijk fundament daardoor
door hen werd versterkt: want iedere plantenzoeker doet steeds zijn
uiterste best, kostbare, zeldzame of bijzonder interessante planten
bijeen te brengen, Daarbij komt nog, dat verschillende soorten niet
uit zaad te kweeken zijn. De belangstelling voor cactussen zou
nooit zoo groot geworden zijn, wanneer de schoonheid der importen ons allen niet steeds opnieuw getroffen had.
Velen, die tegenwoordig voor hun zaailingen propaganda maken
en importen afraden, vergeten, dat de lichtvaardigheid van sommige handelaren aan het wantrouwen tegen importen schuld heeft.
Zij stopten een mooi uitziende plant eenvoudig in een pot, en verkochten haar.
Iedere kenner weet, dat van het meerendeel der importen prachtige exemplaren gekweekt kunnen worden, wanneer men er verstand
van heeft en de handelaar eerlijk op de noodzakelijkheid van enten
of van bijzondere cultuurvoorwaarden gewezen heeft en daarbij
planten aflevert, die aan den groei zijn.
Als men geen importen meer liet komen, zou dat den dood van
de geheele liefhebberij beteekenen, omdat als het ware haar ruggegraat gebroken zou zijn!
Vele liefhebbers hebben overigens ook verklaard, dat zij een verzameling, bestaande uitsluitend uit zaailingen, niet zouden willen
hebben, terwijl deze toch de beste grondslag voor een verzameling
vormen. Instinctief heeft men het verlangen planten te bezitten, die
duidelijk laten zien, wat eigenlijk een cactus is. Dat de cactus zoo
begeerenswaardig is, komt, omdat zij de spiegel is van haar omgeving, wat zich in haar vorm en kleur openbaart. Deze wilde
grauwe planten, bedekt met lidteekens, verworven in een eervollen
strijd om het bestaan, wil toch niemand in zijn verzameling missen,
De gulden middenweg bewandelen. is de moeilijke taak van een
echten cactusvriend.
Een merkwaardig geslacht vormen de Lobivia’s.
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Steeds weer andere mooie soorten vond ik op mijn weg door het
Hoogland, gele, zwarte, bruine, groote, kleine: planten met een vlak
wortelgestel of met een penwortel: het werd mij meer en meer duidelijk, dat het niet gaat, hen allen als een onderafdeeling van Echinopsis te beschouwen.
Wie eens de oneindige verten van de Altiplano heeft doorkruisd
van heuvel tot heuvel, van hoogvlakte tot hoogvlakte, van berg tot
berg en op eindelooze afstanden steeds weer dat taaie Lobivia-gezelschap ontmoette, met de stralende, op den dag geopende bloemen, planten bijna altijd in staat ook vorst te verduren en wie daarbij bedenkt, dat wij tegenwoordig meer Lobivia’s dan Echinopsissoorten kennen, die zal van deze sterke, groote groep, wel de
verwantschap met Echinopsis inzien, maar niet kunnen toegeven,
dat zij tot dezelfde soort als de in lagere en warmere streken
groeiende Echinopsis gerekend moet worden.
Zij zijn wel nauw verwant aan elkander, zij stammen zeker af
van elkander zeer na staande voorouders, maar de indeeling bij het
geslacht Echinopsis schijnt mij niet juist.
De bloemen verschijnen aan het onderste deel van de plant: hierin
sluiten ze zich dus bij de Rebutia’s aan, die hetzelfde kenteeken
vertoonen - ja wij zien zelf, dat Rebutia Aureiflora Lobivia-achtige
bloemen heeft - de kleurige, bij dag geopende bloem, de volkomen
onmacht tot zelfbestuiving, dat alles moet een afscheiding rechtvaardigen. Tusschen deze planten en de op lagere hoogte groeiende
Echinopsis staat de ,, Echinopsis met de bijlvormig afgedeelde ribben”, de meeste hiervan bloeien wit, worden op dezelfde hoogte
aangetroffen als de Lobivia en lijken wat ribben betreft veel op
haar, alleen vormt ze groote bloemen. Zij is de overgang naar de
Lobivia, zooals deze zich aan den anderen kant bij de Rebutia aansluit.
Alwin Berger zegt in het voorwoord van de Entwicklungslinien
o.a.: ,, Het is me reeds in 1905 bij de indeeling van het geslacht
Cereus duidelijk geworden, dat de groote soortenrijke plantengeslachten het juiste begrip van de ontwikkeling der familie eerder
verduisteren dan ophelderen. De ondergeslachten tot geslachten te
verheffen durven we niet aan, om het cactusminnend publiek te
ontzien, hoewel ik geheel van de noodzakelijkheid overtuigd ben”.
Is het noodig, dat Berger den cactusliefhebber op dit punt ontziet?
De liefhebber moet honderden soortnamen onthouden, zouden die
paar geslachten moeilijkheden veroorzaken?
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De Mesembrianthemumsoorten heeft men in een groot aantal
geslachten ingedeeld, hoewel die niet meer reden van bestaan hebben, dan de Cactus geslachten. Daarvan zijn toch al een groot aantal bij den liefhebber in gebruik, de enkele, die er nog bijkomen kan
hij, voor zoover hij er zich voor interesseert, ook nog wel onthouden.
Britton en Rose zijn evenals Berger op grond van hun groote
kennis en inzicht, ons hierin voorgegaan.
Wij hebben tegenwoordig een beter overzicht van sommige geslachten dan Britton en Rose (Dr. Rose kon indertijd niet lang
genoeg in Bolivia blijven) en wij kennen ook meer Cereae, Parodiae
en Rebutiae. Vooral de twee laatste geslachten hebben een flinke
uitbreiding verkregen.
Ik moet hier de opgave van Fric, dat Rebutia’s tot op 5000 M.
voorkomen, weerleggen. Hooger dan 4000 M. heb ik ze nooit gezien. Op deze hoogte is dat al wonderlijk genoeg, want het kan daar
soms flink koud zijn en mijn film zal aantoonen hoe moeilijk het is
Rebutia’s op deze hoogte te vinden. De Rebutia’s laten ons meer
en meer zien, hoe groot hun geslacht is, er zijn geelbloeiende en
voor zelfbestuiving steriele soorten bij, die daardoor zeer dicht bij
de Lobivia’s staan.
Rebutia Steinmannii, welke een groot aantal koppen maakt en
een penwortel heeft, vormt met Rebutia pygmea een eigen groep,
die schijnbaar veel verschil in bestekeling, grootte en kleur der
bloem oplevert. We moeten hier met bijzondere voorzichtigheid
te weten zien te komen wat onder die verschillende vormen de goede
soorten zijn, terwijl ik bij de enorme verbreiding van deze Rebutia’s
ook aan kan nemen, dat misschien hier of daar nog wel een soort
te vinden zal zijn dat Dr. Rose niet opgeeft. In ieder geval schijnt
het me toe, dat in Zuid-Amerika de Rebutia naast de Frailea de
kleinste cactoide Cactus is, zooals misschien de Mila de kleinste
cereoide vorm is. Zij ontstonden beiden uit Trichocereus, maar zijn
afkomstig van onbekende voorouders, zooals Berger op Schema 10
van zijn Entwicklungslinien aangegeven heeft.
(Wordt vervolgd).
OP DEN UITKIJK.
Het groote aantal nieuw ontdekte Cactussen, waarvan het leeuwenaandeel zeker voor rekening van den heer Curt Backeberg
komt, is oorzaak, dat geen enkel handboek meer geheel bij is.
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Het is daarom een zeer goede gedachte van den sympathieken
Cactusjager in deze leemte te voorzien.
Bij genoegzame belangstelling van de zijde der liefhebbers is de
heer Backeberg nl. van plan begin 1934 een aanvang te maken met
het systematisch beschrijven van de nieuwe, benevens vele oude, in
het vergeetboek geraakte of onder verkeerde namen voorkomende
Cactussoorten.
Er zal dan elke maand een aflevering verschijnen waarin een
acht-tal soorten worden beschreven en duidelijk afgebeeld. Opdat
iedereen deze publicaties zal kunnen gebruiken wordt de tekst, behalve in het Duitsch, ook gegeven in het Nederlandsch, Fransch en
Engelsch. Het Nederlandsche tekstgedeelte wordt door ondergeteekende verzorgd.
De abonnementsprijs voor deze publicaties is zoo laag gesteld,
dat iedereen ze zich zal kunnen aanschaffen, n.1. per vol jaar van
12 publicaties R.M. 4.20 of per half jaar van 6 publicaties R.M.
2.20.
Wij vertrouwen dat ieder Cactusliefhebber van deze mooie gelegenheid zal willen profiteeren.
Men kan, onder opgave van duidelijk adres, het bedrag storten
op de postrekening ‘s-Gravenhage 145.880, ten name van Curt
Backeberg, Volksdorf, Bezirk Hamburg.
G. D. D.
HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie op deze rubriek betrekking hebbende te adresseeren aan: van Ostadelaan 23, Hilversum.
In de eerste plaats hebben wij er voor te zorgen, dat, als wij onverhoeds door zeer koud weer overvallen worden, wij onze planten
daartegen direct beschermen. Kasbezitters dragen dus zorg dat de
verwarming in orde is en zij die op kamercultuur zijn aangewezen
houden materiaal bij de hand om het kasje te kunnen afdekken.
Wij blijven zoo lang mogelijk zorgen, dat de planten niet van
frissche lucht verstoken blijven. Daar de atmosfeer in dit jaargetijde
nogal rijkelijk vochtig is spreekt het haast van zelf, dat hiermede
rekening gehouden moet worden bij het water geven. Wij blijven
er bij, dat er meer planten dood gaan door te veel water dan door
droogte. Er moet niet uit het oog verloren worden, dat wij er voor
hebben te zorgen, dat onze raadgevingen opgevolgd kunnen worden
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ook door die leden, die zich geen groote uitgaven kunnen getroosten. Nog niet zoo lang geleden hoorden wij vertellen, dat een lid in
dezen tijd af en toe de waterleiding maar eens open zet om zijn
planten te besproeien. Hiermede gaat dan droogstoken gepaard.
Kan iemand zich deze luxe nu niet permiteeren dan zal hij meer
baat vinden bij onze methode.
Winterharde succulenten kunnen wel vorst verdragen maar niet
na een regenbui, dan hebben ze veel te lijden. Het is daarom wenschelijk deze planten zooveel mogelijk tegen regen en sneeuw te
beschutten.
De uitwerking van vriezend weer op bloempotten en zaaipannen
is in den regel van dien aard, dat ze voor verder gebruik ongeschikt
worden, wij denken er om ze tijdig vorstvrij op te bergen.
Het komt wel eens voor, dat zich druppels afzetten tegen de dekruit bij kamerkasjes, deze druppels vallen dan ongemerkt op een
plant. Als zich dit eenige keeren achter elkaar herhaalt, zien wij op
een goeden dag dat een plant in den kop inrot zonder de oorzaak
te kunnen vinden. Dit geschiedt bij kasjes waarvan de dekruit te
vlak ligt. Plaats daarom deze ruit zoo hellend als mogelijk is.
EEN NIEUWE CACTUSSCHIMMEL.
(HELMINTHOSPORIUM CACTACEARUM.)
In November 1932 zaaide ik in de kweekkas van den Bergtuin
Tjibodas te Sindanglaja (Java) een vrij groot aantal Cactustaden
uit op de normale wijze in gesteriliseerde - ruim 1/2 uur sterk
verhitte - zaaiaarde. De zaden werden slechts aangedrukt, doch
niet toegedekt en de zaadbakjes na het doopen in gekookt water
met een glasplaat afgedekt. Na 2 dagen ontkiemden reeds de zaden
van Astrophytum asterias en A. ornatum en te gelijkertijd ontwikkelden zich ook de eerste schimmels langs de randen der bakjes
en op enkele zaadkorrels. Het bleken echter slechts een paar
onschuldige Aspergillus soorten te zijn en de bekende omvalschimmel
(Pythium de Baryanum), welke laatste zich met succes liet bestrijden
met een chinosol-oplossing 1 : 1000. Na een week vertoonde zich
een andere schimmel en wel voornamelijk op de 9 dagen oude
A. asterias kogeltjes, hoewel de bespuiting met chinosol nog enkele
malen in dien tusschentijd werd herhaald. Daar chinosol ook in
sterker oplossing de jonge plantjes niet schaadt bespoot ik dit
bakje met een 1 % oplossing, doch ook dit hielp niet. Voor en
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na werden de kleine plantjes geheel bedekt met een grijswit viltlaagje om na 1 à 2 uren tot een bijna onvindbaar, verslijmd
hoopje ineen te vallen. Ter bestrijding werdt elk aangetast plantje
zorgvuldig met de omringende aarde weggenomen en verbrand;
de glasruit geheel verwijderd en het bakje zoo luchtig mogelijk
gezet in de volle zon ! De ziekte nam niet meer toe, doch inmiddels waren er van de 100 zaden, die voor 96 % gekiemd waren,
nog een 70-tal over. Zoo bleef het totdat ze na 3 weken verspeend moesten worden.
Bij het verspenen merkte ik reeds, dat vele plantjes o.a. ook
van Echinocactus ingens en grusonii aan den voet een kleine,

Helminthosporium cacracearum Bongini.
op 2 maands-zaailingen van : Cereus sp. E.tus ingens
en E.tus grusonii. nat. gr.

bruingeel gekleurde indeuking vertoonden, doch sloeg hierop verder
weinig acht. De verspeenbakjes werden wederom gedoopt, doch
nu in een chinosol-oplossing 1 : 1000, daar deze aarde niet verhit
was. Na den tweeden nacht vond ik ‘s morgens een 30-tal verslijmde zaailingen, die met een groen-zwart laagje bedekt waren
en verwijderde hen onmiddellijk. Door de voortdurende controle
ontdekte ik toen, dat er rondom de kleine bruine plek ter grootte
van een speldenknop een glazige plek ontstond, die zich snel over
het geheele plantje verspreidde, waarbij te gelijkertijd een grijs-wit
laagje schimmeldraden naar buiten trad. Kort daarop nam het
de typische groen-zwarte kleur aan. Het geheele proces voltrok
zich in 3 à 4 uur.
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Bij microscopisch onderzoek bleek het geheele weefsel met witte,
gelede, myceliumdraden doortrokken, welke bij het doorbreken der
opperhuid in conidiëndragers overgaan, die slechts weinig vertakt
zijn en aan hun top 2 tot 4 groen-zwarte conidiën ontwikkelen.
De conidiën zijn spoelvormig en door 3 horizontale wanden in
4 cellen verdeeld. Ter determinatie werd Engler u. Prantl., Nat.
Pflanzenfamiliën opgeslagen en begonnen bij de Fungi imperfecti,
waarbij we al gauw onder de Hyphomycetes bij de familie der
Dematiaceae terecht kwamen. De groep Phragmosporeae zou het
moeten zijn en dan liet de determinatie nauwelijks meer twijfel
over. De conidiëndragers goed van het mycelium onderscheiden.
Conidiën exogen gevormd, eindstandig, stomp, aan de tusschenwanden niet ingesnoerd, niet in algen levend: de hyphen niet
buiten de opperhuid tredend; conidiën glad, recht, gerekt en zoo
belandden we op het geslacht Helminthosporium. Over de 175
beschreven soorten bezat ik echter geen verdere literatuur en
werden een paar monsters opgezonden naar den Mycoloog van
het Herbarium van 's Lands-Plantentuin, die een nieuwe soort
vermoedde. Er werden reincultures gemaakt en naar Europa
gezonden, waarop op 10 Maart het bericht volgde, dat zij juist
beschreven was in het Italiaansche tijdschrift ,,La Difesa delle
Piante” IX, 3, 1932 pag. 34-39 met 2 fig. onder den titel:
Sur una malattia delle Cactacee door Bongini V, die haar doopte
als Helminthosporium cactacearum Bongini. De origineele beschrijving kon ik nog niet bekomen, doch werd er bij vermeld,
dat de zwam in de kassen van de botanische tuin te Turijn in
‘32 onder de Cactuszaailingen van 5-6 maanden oud groote
verwoestingen had aangericht. Vooral werden daar aangetast
Cereus Grusonianus Weingt : Selenicereus macdonaldiae Hook.
Br. et R.: Cephalocereus senilis en andere Cerei. De plantjes
werden slap en gingen na 3 à 4 dagen dood. De zaden waren
rechtstreeks uit Mexico betrokken. Infectie proeven gaven positieve
resultaten. Nu kon ik niet met zekerheid vaststellen of de grijswitte tot licht-groene schimmel, die voor het verspenen op de
A. asterias optrad, werkelijk dezelfde is, doch vermoed dat het
hier ook importzaden betrof die de infectie uit Mexico meebrachten.
Vermoedelijk bleef de conidiën vorming bij deze heel jonge zaailingen achterwege. Daar het geslacht Helminthosporium uitsluitend
saprophyten en slechts enkele half-parasieten omvat veronderstelt
Bongini hier met een zwakte-parasiet te doen te hebben, die
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bepaalde vatbare planten aantast, misschien door kleine wonden
in de opperhuid.
Deze meening kan ik volkomen onderschrijven, daar mij bleek
dat juist die plantjes allereerst werden aangetast, die aan den voet
aangevreten waren door de larven van de Sciaravlieg. Ondanks.
het doopen in de chinosol traden deze larven in vrij grooten getale
op. Een bespuiting met gewone brandspiritus ter bestrijding der
larven kan dus tevens als voorbehoedmiddel dienen tegen deze
zwam. Een typisch verschijnsel was het, dat de ziekte bij iets
oudere plantjes steeds in den kop begon en de conidiëndragers
het eerst in de groeven tusschen de knobbels te voorschijn traden.
Naarmate de luchtvochtigheid geringer was duurde het proces
2 tot 4 dagen. Vermoedelijk werden de verwondingen hierbij
door een ander insect veroorzaakt, hoewel geen directe vreterij
geconstateerd kon worden. Als bestrijdingsmiddel bespoot ik de
planten met 0.5% oplossing Nosprasit, een arsenicum houdend
koperpraeparaat, dus fungicide en tevens vraatgif, doch bleef de
schimmel optreden. Bovendien verbranden een groot aantal plantjes
na de begieting met gewoon water, zoodat deze oplossing reeds
te sterk bleek. Ook bespuiting met Okalol (Kaysers sprittmittel
N o . 5) gaf in diverse oplossingen geen resultaat. Bij mooi droog
en warm weer kon ik de ziekte door veel luchten en droog houden
der aarde tot staan brengen, nadat gedurende den regentijd reeds
verschillende verspeenbakjes tot op het laatste plantje verloren
gingen, ondanks alle voorzorgen. We hebben hier dus met een
zeer gevaarlijke vijand te maken, die iets minder gevaarlijk is dan
Phytophthora cactorum Leb., omdat zij alleen jonge zaailingen
beneden het jaar aantast, doch zeker even explosief is als deze.
Bongini geeft als bestrijding aan om de grond door verwarmen
te steriliseeren en gedurende het eerste jaar te spuiten met koperoxychloride; dit laatste kon ik hier nog niet verkrijgen en ben
dus nog niet in de gelegenheid te vermelden of dit afdoende helpt.
Als voorbehoedmiddel zij men dus voorzichtig bij het verspenen
geen wonden te veroorzaken. Men steriliseere ook de verspeenaarde en zorge voor een afdoende bestrijding van insecten. Bij
het optreden der schimmel verwijdere men onmiddelijk elk aangetast plantje en zorge voor een droge, luchtige standplaats.
Aan Dr. K. Boedijn zij op deze plaats nogmaals mijn hartelijken
dank betuigd voor zijne welwillende medewerking.
C. VAN WOERDEN.
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Naschrift.
Na het gereed komen van het bovenstaande kon nog worden
aangetoond, dat de grijswitte zwam, die voor het verspenen optrad,
niet dezelfde is, doch de niet minder gevaarlijke Phytophthora
omnivora de Bary (syn. Ph. cactorum Lebert.). Zij trad ook op
bij een nieuwe partij zaden op Echinomastus macdowellii, Neomammillaria bocasana en N. magnimamma. Hierbij treden niet
alleen conidiëndragers buiten de opperhuid, doch ook lange vertakte myceliumdraden, die zich over de aarde naar de omringende
plantjes spoeden en ook deze aantasten. Men verwijdere dus ook
zorgvuldig alle omringende aarde. Bij deze nieuwe partij kwam
de Helminthosporium echter ook vóór het verspenen voor op
Coryphantha bergeriana, kieskeurig is zij dus geenszins. Op andere
succulenten en Opuntia trof ik haar nog niet aan. Mesembrianthema in een besmet bakje verspeend werden niet aangetast.
C . V. W.
CRASSULACEAE.
In aansluiting met het reeds opgemerkte omtrent Crassula arborescens en Crassula multicava kunnen we thans het verschil door
een afbeelding laten zien. Crassula arborescens (het plantje werd
ons voor een foto beschikbaar gesteld door den Heer de Zwaan
te Wassenaar) wordt een forsch boomvormig gewas dat in groeiwijze aan Cotyledon doet denken en dat zilvergrijze roodgerande
bladeren draagt die bezaaid zijn met donkerder stippels. Deze soort
bloeit bij ons hoogst zelden. Crassula multicava vertoont een
geheel andere groeiwijze: de kleinere meer leerachtige bladeren
zijn aan hun voet tot een soort steel versmald en omvatten den
stengel. De plant groeit kruipend met aan den top opgerichte
stengels. De bloempjes verschijnen zeer gewillig in het voorjaar
en zijn wit, de bloemkroon die uit slechts 4 blaadjes bestaat is
echter van buiten rose. In het Vetplantenalbum van den Heer
van Laren treffen we een goed gelijkende afbeelding aan (afb. 100),
helaas onder den naam Cr. arborescens. Mede om deze reden
meenden we nog even op het verschil te moeten wijzen tusschen
deze twee soorten. Cr. multicava ontwikkelt na den bloei eenige
plantjes aan de bloeiwijze. In dit stadium verkeert ook de plant
op onze afbeelding.
Dit middel tot voortplanting vinden we bij nog andere Crassulasoorten, we wezen reeds op een enkel geval. Wat we ook bij
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vele soorten opmerken zijn de bovengenoemde stippels die bij
nader toezien kleine inzinkingen in het bladoppervlak vormen.
Soms zijn deze omgeven door donkerder of rood getint weefsel
waardoor de blaadjes rood gespikkeld schijnen bijv. bij Cr. Cooperi
e.d. In andere gevallen treffen we deze stippels uitsluitend langs
den blandrand aan. Dit is o.a. het geval bij de afgebeelde Crassula nemorosa Endl. evenals bij de welbekende Cr. lactea.

Crassula multicava Lem (links) en
Crassula arborescens Willd (rechts).
Foto Harders.

Nu laat de afbeelding tevens zien wat de taak is van deze
stippels, het zijn zoogen. waterporiën die tot doel hebben het te
veel aan opgenomen water, d.w.z. het water dat de plant door
te groote luchtvochtigheid niet in dampvorm kwijt kan raken, in
vloeistofvorm af te scheiden. Men heeft ook wel gedacht dat
haar functie tevens zou bestaan in wateropname uit de lucht, zóó
vreemd doet het aan deze organen te vinden bij sterk succulente
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gewassen. Stellig toont het verschijnsel ons de verwantschap met
de moerasplanten die we immers ook bij het geslacht Crassula
kunnen indeelen (de soorten van het ondergeslacht Tillaea).
Maar er is nog meer merkwaardigs aan onze Crassula nemorosa

Crassula nemorosa Endl.

Foto Harders.

op te merken. Het plantje, zooals het is afgebeeld, is eenige maanden
oud en heeft zich in dien tijd ontwikkeld uit de knolletjes die zich
na den bloei uit de bovenste stengelknoppen vormen. Daarna
sterft het plantje zelf dat eenjarig is af, waardoor de plantjes met
de aarde in aanraking komen, Alweer dus een nieuwe variatie
C. L. HARDERS .
van het reeds meergenoemde thema.
EUPHORBIA VALIDA N. E. Br.
Aan de goede zorgen van de heer J. Louwe Rotterdam danken
wij de mooie opname van een uiterst zeldzame Euphorbia. Op
het eerste gezicht doet ze wel iets aan Euph. meloformis Ait.
denken. De auteur, N. E. Brown, die slechts één exemplaar van
deze soort kon bestudeeren, vond echter voldoende kenmerken om
ze als een aparte soort te beschrijven, hoewel Marloth de meening
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was toegedaan, met een afwijkende vorm van E. meloformis te
doen te hebben.
Nadere studies hebben R. A. Dijer tot de zekerheid gebracht, dat
Euph. valida N. E . Br. wel degelijk een eigen soort is, welke in vele
opzichten van de overigens na verwante Euph. meloformis Ait. afwijkt.
Euph. meloformis Ait. heeft een duidelijk ontwikkelde penwortel,
de plat-kogelvormige plant is gedurende den drogen tijd halverwege,
soms bijna geheel, in den bodem verborgen. De betrekkelijk dunne,

Euphorbia valida N. E. Br.

Foto J. Louwe, Rotterdam.
centrale bloemstengel is naar onderen gebogen of staat rechtop.
Bij Euph. valida N. E. Br. is de hoofdwortel weinig meer ontwikkeld dan de zijwortels, op de natuurlijke groeiplaatsen trekt de
plant zich tijdens droogteperiodes niet geheel of ten deele in den
grond terug. De groeiwijze, hoewel bij jonge planten kogelvormig,
wordt later meer langgerekt, cylindervormig, zooals op onze afbeelding ook reeds het geval begint te worden. De bloemstengel
is reeds aan jonge planten sterk houtig, en van meer horizontalen
stand.
G. D. D.
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OPUNTIA DIADEMATA (Lem.)
T o t d e Opuntia’s, welke men niet zoo heel veel in collecties
aantreft, kan men zeker O. diademata rekenen.
Deze Opuntia vormt 2-5 c.M. groote kogelvormige leden, welke
in jeugdtoestand groen zijn, doch later een dof grauwgroene kleur
krijgen. Doch het typische van deze plant vormt zeker wel haar
bedoorning. Deze doorns, ongeveer 3- 5 bij elkaar, zijn 5 - 10 c.M.
lang, slap, papierachtig en wit van kleur. De bloemen zijn geel

Opuntia diademata (Lem.)
Photo J. G. v. d. Kaaij.

en 3 - 3 1/2 c.M. in diameter. De vrucht is 1 - 1 1/2 c.M. lang en
droog, het zaad is kurkachtig.
Het vaderland van deze Opuntia is Westelijk Argentinië (Berglanden van Mendoza tot Santiago del Estero).
Planten van een paar jaar oud, die mooie groepjes vormen van
liggende en opgerichte stengels, zullen zeker niet nalaten, mede
door haar eigenaardige bedoorning, de aandacht van de liefhebbers
te trekken.
De plant komt o.a. nog voor onder de volgende synoniemen.

- 212 -

Op. glomerata (Haw.?) en Op. papyracantha (Phil.)
Systematisch wordt de plant ingedeeld:
Onderfam, II. Opuntioideae (K. Schum.)
Geslacht 5, Opuntia (Mill.)
Ondergeslacht I I . CYLINDROPUNTIA (Engelm.)
Scheuten gelijkvormig, in dwarsdoorsnee cirkelvormig, soms
cylindrisch tot knotsvormig, minder rond, met priem- of scheedevormige stekels.
Reeks 7, Glomeratae.
Lage struiken, are olen onbehaard, stekels vlak, papierachtig.
Opuntia diademata (Lem.)
Opuntia strobiliformis (Berger).
J. G. VAN DER KAAIJ.
Langenthal (Zwitserland).
CACTUSFASCIATIES VAN ARUBA, CURAÇAO EN
BONAIRE.
Rectificatie:
Op p. 188 r . 1 staat: ,,cjibaro”, lees: ,.jibaro”,
r. 7 staat: weer, dit woord vervalt,
Op p. 189 r. 1 staat: geen. lees: een.
r. 1: zeker, dit woord in te voegen achter machete in
denzelfden zin.
De aanhalingsteekens moeten in de vertaling worden behouden.
Fig. 5 en fig. 6 zijn foto’s van het Arboretum te Wageningen
(dus niet v. d. schrijver).
Naschrift:
De melocactussen, behoorende tot den stam der Melocacti communes, die S u r i n g a r in 1885 op St. Eustatius waarnam, verschillen door de afmetingen van den stengel en het aantal ribben
van de beschrijving die P f e i f f e r in 1837 van den Melocactus
communis geeft, S u r i n g a r brengt ze dan ook tot een nieuwe
soort, M. (communis) Eustachianus, waarvan de diagnose op bladzijde 37 van zijn ,,Vierde bijdrage tot de kennis der Melocacti”
(Verh. Kon. Ak. Wet, Amsterdam, 2e Sectie, Vol, 5, No. 3, 1896)
geeft. Op dezelfde bladzijde zegt hij: ,,Eenmaal werd een sterk in
de breedte ontwikkeld voorwerp gezien met talrijke kopspruiten in
P. H.
eene rij, als van een fasciatie.”
INHOUD: Vierde brief van den Cactusjager. - Op den Uitkijk. - Het
Leekenhoekje. - Een nieuwe cactusschimmel. - Crassulaceae - Euphorbia
Valida N. E. Br. - Opuntia Diademata (Lem.)

VIERDE BRIEF VAN DEN CACTUSJAGER.
(Slot.)

Voordat ik mijn voornaamste Rebutia’s gevonden had, bezocht
ik een heel belangrijk cactusgebied n.l. het bijna tropische Bolivia.
Hier hooren C. Spachianus en C. macrogonus thuis en niet in Argentinië, zooals ik wel eens gelezen heb. Later vond ik C. Roezlii
en C. Herzogianus, die tot dezelfde groep behoort, maar misschien
tot een apart geslacht gerekend moet worden, want de bloemen
zitten dicht bijeen en hebben geen duidelijk herkenbare kelkbladen
meer.
Intusschen was het droge jaargetijde aangebroken: de regenbuien
werden korter en hielden tenslotte geheel op: een wolkenlooze
blauwe hemel breidde zich boven het hoogland uit. Kort daarop
was het winter geworden, de thermometer daalde des nachts tot
10° onder nul. Terwijl het overdag steeds heel warm is, kan het hier
des nachts nog veel kouder worden. Deze buitengewoon groote
temperatuursverschillen verdragen de meeste Lobivia’s en verscheiden Rebutia’s uitstekend: zij schijnen voor koude of hitte volkomen
onverschillig te zijn. We zouden daarom kunnen zeggen, dat deze
soorten bij ons des winters heel koel gehouden moeten worden om
veel bloemen voort te kunnen brengen: hoewel zij bij ons niet winterhard zijn, door verschillende ongunstige omstandigheden in de
cultuur.
Winterhard zouden slechts die planten zijn, die ook in hun geboorteland des winters aan veel vocht zijn blootgesteld en dat zijn

- 214 -

slechts enkele soorten. Het hoogland is ‘s ochtends berijpt, maar
overigens volkomen droog. Wel kan men de meeste soorten uit dit
gebied bij ons des zomers buiten kweeken. Er zijn Opuntia’s uit het
hoogland, die in den regentijd ontzettend veel water verdragen
kunnen, want in dien tijd is de Altiplano in een meer herschapen.
Onze kennis van de Opuntia’s uit het hooggebergte is nog heel
onvolledig; zoo rekent men de mooie Airampoa’s bijna allen tot de
Opuntia’s, hoewel ze heel andere kenmerken bezitten. De altijd
witblijvende Op, albisaetacens n. sp. is heel mooi. Het schijnt soms
of de berghellingen met sneeuw zijn bedekt, zoo dicht bijeen groeien
deze planten op sommige plaatsen.
De schoonheid van het winterlandschap in het hooggebergte is
dikwijls overweldigend groot. Zoo reed ik eens in Zuidelijke rich-

CURT BACKEBERG. de Cactusjager.

ting over de hooge Pampa: het was in den vroegen ochtend en bijzonder koud. De hoogvlakte was met rijp bedekt, de poelen dichtgevroren en tot den horizon zag men niets, zelfs geen Tola, die toch
nog op groote hoogte voorkomt. In de verte rezen de witte toppen
van de Westelijke Cordilleras omhoog, als achtergrond van de met
rijpoverdekte vlakte. Zij deden mij denken aan ijsbergen in een
oneindige Poolzee.
Er viel in deze streek voor mij niets te vinden dan een paar Opuntia’s, die blijkbaar een bijzonder aanpassingsvermogen bezitten,
maar Zuiderlijker werd het weer interessanter.
Bij Atocha groeide C. Trollii, die veel witter en veel hooger is,
dan de gewone soort en niet zoo veel, maar wel dikkere stammen
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maakt. De groepen zijn niet zoo fraai als die, welke op de Argentijnsche grens voorkomen. Het lijken mij twee zeer verschillende
planten. Welke soort zou Dr. T r o 11 gevonden hebben?
Daarna kwam ik in het land van de reusachtige vertegenwoordigers van C. Celsianus. Ik vond exemplaren, die de Pasacana’s boven het hoofd groeien en daarbij heelemaal wit zijn.
Ik trok in de richting van de Argentijnsche grens en trof een
merkwaardige Echinocactus aan, die waarschijnlijk tot de Neoporteria’s behoort. N.1. Etus Fidaianus. De doornen vertoonen verschillende kleuren van geel tot paars en zwart en de grauwe ribben zijn
van knobbels voorzien, We hebben hier misschien met de meest
Oostelijk voorkomende Neoporteria te doen.
Daarna kwamen de Lobivia’s en Rebutia’s en prachtige Parodia’s.
Bij dit geslacht onderscheidt men planten met rechte en met haakvormig omgebogen doorns, hoewel de natuur met haar speelsche
luimen ook weer uitzonderingen maakt.
Zoo vond ik Etus Maassii met rechte doorns. Deze uitzonderingen leeren ons, dat de natuur zich niet aan onze indeelingen stoort
en dat wij bij de moeilijkheden van de indeeling toch met haar grilligheid rekening moeten houden. Bij de uitzonderingen moeten we
goed opletten of het toevallige uitzonderingen zijn of wel door een
veelvuldig voorkomen typische variëteiten, willen we een eenigszins bevredigenden arbeid verrichten.
Ook de Echinopsissoorten met haakdoorns vertoonen heel veel
overgangsvormen. Als men sommige planten niet ziet bloeien, kan
men hen voor Lobivia’s houden. Op het punt van een juiste indeeling valt ook hier nog heel wat te doen.
Het is jammer, dat ik het Noordelijkste Chacogebied niet bereikt
heb. Ik dacht, dat ik daar den overgangsvorm tot de Neoraimondia’s
vinden zou, maar aangezien mij dat niet gelukte, wil ik u het volgende vertellen: Jaren geleden vond Prof. H e r z o g op zijn reis
in Bolivia tusschen Pulquina en Comarapa een Cereus met langwerpige areolen, zooals bij de Neoraimondia’s. Ik bezit een photo
van deze plant, misschien kunnen we deze eens publiceeren, als
Prof. H e r z o g daarvoor toestemming geeft.
Ook geweldige zuilcactussen vindt men in die streken: deze voor
den liefhebber niet zoo belangrijke planten, zijn toch voor de wetenschap wel van veel belang.
Onder de Rebutia’s vond ik een bijzonder groote soort 25 c.M.
hoog en 10 c.M. breed. Tot mijn spijt waren ze door de Rebutia
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made aangevreten. Toch heb ik nog enkele goede planten meegebracht. De bedoelde made schijnt net als bij ons de meikever in
sommige jaren in groote getale voor te komen.
Een van mijn laatste excursies verrijkte mij met een interessante
Lobivia: Lob. Drijveriana n. sp. We hadden ons kamp op 4000 M.
hoogte opgeslagen, daar vond ik geheel in den bodem gedrongen
een plant van 3 c.M. middellijn. Hoewel deze plant om zoo te zeggen voor onze voeten groeide, hadden we haar eerst niet ontdekt,
maar toen we er één gevonden hadden, vonden we er meerdere.
In den jeugdvorm maakt ze nog geen middendoorns net als Cor.
Werdermanniana en deze jonge planten zien er daardoor heel
anders uit dan de oudere exemplaren, die tamelijk groote donkerbruin of blauwzwarte middendoorns maken, die zelfs vaak eenigszins omgebogen zijn.
Men ziet, dat de cactusjager met de grootste nauwkeurigheid te
werk moet gaan, de vele synoniemen bewijzen hoe gemakkelijk verwarring kan ontstaan.
Toch wordt de Cactusjager meestal als een soort ,,veldarbeider”
beschouwd zooals E. C. R o s t in zijn artikel over Brazilië en haar
Zuilcactussen in het Meinummer van de Desert-Magazine 1933 zoo
aardig zegt.
De Cactusjager moet botanisch ontwikkeld zijn, en de soorten
zelf kunnen beschrijven. In de geschiedenis van de cactuswetenschap zijn niet alle beschrijvingen van de hand van beroepsbotanici.
Men gelooft ook, dat de tijden van de nieuwe ontdekkingen voorbij zijn, maar ik verklaar, dat we nog lang niet alles weten en er nog
verschillende gebieden bestaan, die nog heel wat nieuwe planten
zullen opleveren. Zoo heb ik ditmaal voor den eersten keer Austrocactussen meegebracht, die veel lijken op de Mexicaansche Echinocereus, maar die natuurlijk niets met haar te maken hebben. En zoo
zal nog menige nieuwe vondst volgen en onze belangstelling steeds
levendig houden.
In dezen zin zal de film ook waardeering wekken voor den arbeid van mijn collega’s Ernst S t u e m e r , F r i e d r i c h
R i t t e r, H a u s W. V i e r e c k en vele anderen, die als pionniers
werkzaam waren, en de belangstelling door nieuwe vondsten aanmoedigden.
Alles wat we op onze expedities bereikten, hebben we te danken
aan de groote gemeenschap van cactusliefhebbers, die onze onderneming mogelijk maakte, waarvan de schoonste vruchten de tal-
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rijke nieuwe vondsten zijn, die ook voor de wetenschap van het
grootste belang zullen blijken.
Als iedere liefhebber dit bedenkt, kunnen we er zeker van zijn,
ook in de toekomst nog veel te bereiken met als einddoel de volledige kennis de familie der Cactaceae.
w.g. Curt Backeberg.

CEROPEGIA STAPELIIFORMIS (HAW).
Op bovengenoemde plant is met recht het spreekwoord van toepassing: ,,Geduld is een schoone zaak” enz.

Cerepegia stapeliifòrmis.
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Toen een stek van deze plant in mijn bezit kwam, heb ik zeker
eenige jaren zitten turen voordat een verandering merkbaar was.
Zooals de afbeelding U laat zien is er aan de plant niet veel
schoons. Op het eerste gezicht zou men werkelijk denken met een
Stapelia te doen te hebben. Het stammetje is ongeveer zoo dik als
een potlood, de kleur is dof groen met bruinachtige plekken. De

Ceropegia stapeliiformis.
Foto J. Das.

stek bestond uit de twee op elkaar staande stukken verder zonder
een uitwas. Langzamerhand ontwikkelde zich aan de bovenzijde
een uitgroeisel en vormde zich aan de onderzijde een uitlooper. Deze
uitlooper verhief zich even boven den grond om later met de punt
in de aarde te boren. Ik liet hem zijn gang gaan en binnen korten
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tijd was hij verdwenen in den grond van het tablet. Op zekeren dag
kwam hij op een afstand van 20 cM. weer boven den grond en
groeide toen in snel tempo uit tot een gevaarte van ongeveer een
meter. Het liefst draait zoo’n stek zich om een stok en windt zich
er dan omheen als een boon om een staak.
Tegelijkertijd groeide ook de uitwas aan de bovenzijde tot een
stek uit. Alhoewel mijn geduld lang op de proef was gesteld werd
ik eindelijk verrast met knoppen. Op een onderlingen afstand van
2-3 cM. verschenen van 2 tot 4 bloemknoppen die zich ontwikkelden
tot bloemen met een kroon van 5-6 cM. lang. De afbeelding toont
U zoo’n bloem (vergroot). De bloem is wit van kleur aan de basis
en naar boven bruin gevlekt. De 5 slippen zijn aan de binnenzijde
wit en aan de buitenzijde bruin. De zachte beharing aan de binnenzijde komt op de afbeelding mooi tot haar recht.
In Juli vangt de bloei aan en duurt soms tot einde November, de
bloemen blijven eenige dagen geopend.
De plant is afkomstig uit de zuidelijke districten van de Kaapkolonie.
Chr. de Ringh.
Hilversum, October 1933,

BRYOPHYLLUM TUBIFLORUM EN
BR. DAIGREMONTIANUM.
(Twee bekoorlijke kamerplanten,)
De soortnaam Bryophyllum = kiemblad (kiemendragende in
het blad) zegt ons al, dat we hier te doen hebben met planten,
die vegetatief buitengewoon gemakkelik voorttelen, die echter
jammer genoeg nog veel te zeldzaam in onze verzamelingen gezien worden en toch zo gemakkelik verder verspreid zouden
kunnen worden.
Niet veel zorg eisend bij het opkweken - een plaatsje voor
een zonnig venster in de gewone, goed vochtige sukkulentena a r d e - zijn te voor kamerkultuur biezonder geschikt, daar bij
onbeschutte stand buiten, wind en regen de mooie kiemplantjes er
af gooien, waar tegenoverstaat, dat bij Br. tubiflorum de vlekken
zich scherper aftekenen, als de plant de hele dag in de volle zon
staat. Bij een goede bevochtiging is hun groei verbazingwekkend :
reeds in de loop van één jaar kan een hoogte van ± 80 c.m.
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bereikt worden met een omgebogen bloemstengel, die aan ‘t einde
van de herfst of in de eerste helft van de winter, al naar de
temperatuur van de kamer, meer dan een maand lang zijn bloempjes
geopend houdt. In het begin van September ‘31 zag ik deze
planten in een kas van de wereldberoemde subtropiese Hanburytuin te La Mortola voor het eerst in ' t groot kweken. Ik nam

Bryophyllum tubiflorum en Br. Daigremontianum.
Foto Bertram, Bindersleben.

de kleine kiemen in vochtig zeezand op mijn verdere reis mee,
plantte ze dadelik bij mijn thuiskomst en had in de winter van
1932 al de bloem van Bryophyllum tubiflorum en de bloemstengel
van Br. Daigremontianum, zoals ze zich op de foto’s, (rechts de
eerste - links de laatste) laten zien.
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Nu volgt de nadere beschrijving. Ik geef de voorkeur aan de
bovenstaande namen, beide volgens opgave van de Engelse hortulanus in La Mortola en aan de hand van de wetenschappelike
behandeling der planten in Alwin Berger’s Crassulaceae (Afzonderlike uitgave uit ,,Die Natürliche Pflanzenfamilien”. 2e druk,
uitgave A Engler, deel 18a. herzien door H. Harms, Leipzig,
Wilh. Engelmann. 1930. bldz. 411 e. v.).
I. Bryophyllum tubiflorum (trompetbloemig). Harv. (= Bryophyllum delagonense H. Sching, Kalanchoe tubiflora R. Hamet,

Foto Bertram, Bindersleben.

Kalanchoe delagonensis Echlaet Zeyh). Vaderland Madagascar,
waar alle soorten voorkomen. Berger onderscheidt deze plant
scherp van de op haar lijkende, soms eender genoemde Bryophyllum
verticillatum (met in een kring staande blaadjes). Bladeren, echte
leden, sylindries, van boven dikwijls zwak gegroefd, meest drie
in een kring, tot 13 cm. lang en 1/2 c.m. breed, bleekrood-groen
- in de volle ton scherp twartgeel gevlekt, aan de top met 5
tot 7 kleine, spitse, tegenovergestelde tanden met ronde bocht,
waarin de broedknoppen zich vormen. Stengel rond, glad, tot

- 222 -

reeds aangegeven hoogte. Bloeiwijze vlak met talrijke bloemen.
Kelkbuis klokvormig, roodachtig, korter dan de driehoekige slip.
Bloemkroon oranje als zalm, buis 24 m.m. lang, slip kort, stomp,
gerand met korte puntjes.
II. Bryophyllum Daigremontianum Berger ( = Kalanchoe Daigremontiana R. Hamet et Perrier de la Bathie). Stengel eveneens
rond, glad, tot reeds opgegeven hoogte. Bladeren ongeveer 13 c.m.
lang en langer, 2 tot 5 c.m. breed, schildvormig gesteeld. spits
getand, bovenzijde groengrauw, in de volle zon glanzend groen,
onderzijde roodbruin, onregelmatig gestreept. In ieder tandkerfje
zitten in zachte schubjes, een of meer broedknopjes, vaak 30 tot
50 en meer aan een blad. Kelk, klokvormig, slip iets langer, driehoekig. Bloemkroon, bleek geelachtig, malvekleurig, mauve tot
rose, buis onder het midden ingesnoerd, 17 m.m. lang, slippen
eivormig, 7 m.m.
PFARRER BERTRAM,
Bindersleben b/ Erfurt. ‘
Vert. B. TH, K.

HET LEEKENHOEKJE.
Correspondentie, op deze rubriek betrekking hebbende, te adresseeren aan:
van Ostadelaan 23, Hilversum.

Voor deze maand zouden wij kunnen volstaan met de mededeeling: ,,zie vorige maand”. De maand December heeft nu éénmaal
een slechte reputatie, vroeg donker, weinig zon dus weinig groei en
bloei. Zeker, voor hen, die zich alleen maar gelukkig gevoelen te
midden van hun planten, die dan nog, tot overmaat van ramp, opgesteld staan in een kas, die niet verlicht kan worden, is deze wel
de ongunstigste maand. Voor hen heb ik slechts één troost: aan
het einde van de maand zijn wij over deze narigheid heen, dan beginnen de dagen weer te lengen en wij hebben kans op helder weer.
Voor hen, die er een speciale cactusverzameling op na houden, is
er weinig te beleven, deze planten staan in rust. Over het algemeen
hebben wij aan de planten weinig te doen. Het spreekt van zelf, dat
planten, die bloemknoppen vertoonen iets vochtiger worden gehouden, zooals Epiphyllums. Crassula’s en Rhipsalissen, en dit is
ook het geval met planten, die teekenen van indrogen geven door
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te gaan rimpelen o.a. Aloë’s en Echinocereussen, waarbij dan de
blad-Euphorbia’s nog komen, die door het laten vallen der bladeren
U kenbaar maken dat te dorst hebben.
Phyllo’s houden wij nu een week of zes droog, ongeveer tot half
januari. Begrijpt U ons niet verkeerd! De grond mag niet zoo droog
worden dat het wortelgestel geheel uitdroogt, want dat is het paard
achter den wagen spannen, dan kunnen wij half januari weer beginnen de planten opnieuw wortel te laten maken, het wortelgestel
moet in functie blijven.
We nemen aan, dat onze leden de kostelijke lange avonden en
de vele feestdagen niet slapende doorbrengen. Of er nog iets te
doen is? Laten wij eens kijken. Zijn al Uw planten voorzien van een
etiket? Neen, probeert U eens aan de hand van een boek den naam
te vinden. Zijn al Uw etiketten in goeden staat? Zoo niet, laten
wij ze dan vernieuwen. U behandelt dan plant voor plant anders
kon het wel eens gebeuren, dat de planten verkeerde namen kregen.
Is de bovenkorst van de aarde groen? O ja, verwijder deze korst
en breng een laagje nieuwe aarde aan. De wortels, die direct onder
de korst liggen worden niet beschadigd. Hebt U zich er wel eens
van overtuigd, of de namen, die bij Uw planten staan, juist zijn?
Dit is een werkje, dat gemakkelijker is dan zonder eenige aanwijzing den naam op te zoeken, U hebt tenminste een basis, U kunt
zelf uitzoeken of de naam juist is. Is dit volgens Uw meening niet
het geval dan laat U het etiket toch zoolang in den pot staan maar
plaatst er een vraagteeken op totdat U den goeden naam weet. U
ziet er is nog genoeg te doen.
Weest U voorzichtig met koopen van planten op markten of bij
venters! Vandaag staan de planten in een temperatuur eenige graden onder het viespunt, eenige dagen later in stroomenden regen
om eenige dagen daarna weer een beetje droog te vriezen. Het is
der planten niet direct aan te zien dat ze zoo’n kommervol bestaan
hebben gehad dit komt later wel als te wat meer vertroeteld worden,
maar dan heeft deze waarschuwing geen nut meer. Bezint eer ge
begint!
ADROMISCHUS.
De uitgebreide familie der Crassulaceeen wordt, als bekend, in
een zestal groepen verdeeld, die elk genoemd zijn naar het toonaangevende geslacht.

- 224 -

1. De Crassula-groep.
2. De Kalanchoë-groep.
3. De Cotyledongroep.
4. De Sempervivum-groep.
5. De Sedum-groep en
6. De Echeveria-groep.
Deze groepen houdt men het best uit elkaar door goed te
letten op de bloemen.

Adromischus maculatus (Salm.) Lem.
Foto F. De Laet, Contich.

Van de Cotyledongroep zijn de bloemen vijfdeelig met het
dubbele aantal meeldraden. De kroonbladeren zijn gewoonlijk
tot over de helft der lengte met elkander vergroeid.
Zijn nu de bloemen klokvormig en in de meeste gevallen hangend
(zooals we dit van een behoorlijke klok gewend zijn) dan hebben
we te doen met een echte Cotyledon. Zijn de bloemen buisvormig, dan blijven behalve een paar eenjarige geslachten (Pistorinia en Mucizonia) niet veel anders over dan de geslachten
Adromischus en Umbilicus.
Hiervan is het geslacht Umbilicus door zijn afwijkende habitus
dadelijk te herkennen. De soorten hiervan bezitten een knolachtigen wortelstok. De plant sterft ieder jaar tot den grond toe
af en vormt iederen zomer een nieuwe stengel met schildvormige
bladeren, waarbij de bladsteel midden onder de bladschijf bevestigd
is (zooals bij Waternavel en 0. I. Kers). Op de plek, waar de
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bladsteel bevestigd is, bevindt zich aan den bovenkant van het
blad een kuiltje en naar deze bijzonderheid heeft De Candolle
het geslacht den naam van Umbihcus = Navelkruid gegeven.
Een mooi voorbeeld hiervan is Umbilieus pendulinus (afgebeeld
in Berger: Crassulaceae op pag. 417). We vonden deze soort
indertijd op de krijtrotsen van Devon in de nabijheid van Torquay
en ook in Dartmoor. Helaas is ze bij ons niet winterhard gebleken. De bekende en veel gekweekte Umbilicus spinosus D. C.

Orostachys spìnosus L. Berger.
de vorm van het rozet geeft den zomertoestand aan: rechts op de photo een
bloeiende plant.
Foto Friedr. Ad. Haage Jr., Erfurt.

(afgebeeld in Catalogus Haage 1933 p. 45 en Silva Tarouca:
Freilandstauden afb. 533) hoort thuis in Sedumgroep onder het
geslacht Orostachys. Ze dient dus officieel te heeten: Orostachys
spinosus B. Deze fraaie soort bewoont Siberie tot Manschoerye
en mag als zoodanig in ons land wel als winterhard gelden. Als
een merkwaardigheid vermelden we, dat Sven Hedin ze vond in
Oost Pamir op een hoogte van 4439 M. Tegen koude is het
dicht ineengedrongen, op een Sempervivum lijkende, rozet dan ook
uitstekend beschermd. Anders staat het met de nattigheid. In
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den strengen winter van ‘29 bleven onze planten buiten volkomen
ongedeerd, het jaar daarop, toen het practisch haast niet gevroren
had, verdwenen ze door de vochtigheid. Daarom zetten we ze
koud, maar droog, achter een ruit in een onverwarmde loods.
We komen nu terug op de beide geslachten Cotyledon en
Adromischus. Stellig zijn beide nauw met elkander verwant en
oorspronkelijk heeft men alle soorten beschreven onder den naam
Cotyledon. Deze naam is afkomstig van Linnaeus en dateert

Orostachys spinosus (L) Berger
gesloten vorm (wintertoestand)
Foto F. de Laet, Contich.

van 1735 terwijl het geslacht Adromischus is opgesteld door
Lemaire in 1852. Het is dus begrijpelijk, dat men bv. alle soorten
van het geslacht Adromischus als synoniem Cotyledon vindt. In
de naam, die Lemaire koos ligt echter een prachtig herkenningsmiddel verborgen. Adromischus beteekent zooveel als met harde,
houtige bloemsteel en dit is m. i. wel de meest opvallende
eigenschap van het geslacht. Als de bloemen reeds lang verwelkt
zijn en afgevallen, blijft de bloemstengel als een stokje rechtop
staan. Dat de bladeren makkelijk loslaten en dan wortelen is
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een bijkomstige eigenschap, die ze echter met meerdere vetplanten
deelt. Daarentegen bevinden zich aan de stammetjes van sommige
soorten (o. a. heel duidelijk bij A. cristatus) korte bruinachtige
luchtwortels, die hoogstwaarschijnlijk dienen om het atmosferische
vocht (dauw) op te nemen. Hoe groot de gelijkenis met Cotyledonsoorten is, blijkt uit het feit, dat nieuw ontdekte soorten
van den laatsten tijd A. Schäferiana en A. montium Klinghardtii
door Dinter tot Cotyledon en door Berger tot Adromischus ge-

rekend worden. Beide soorten uit Groot-Namaland. Beschrijving
in Fedde: Repertorium 1923).
Wat de kultuur van Adromischus betreft, behoeven we geen
bijzondere voorzorgen te nemen. Een aardmengsel bestaande uit
de helft zand en de rest gezeefde bladaarde met klei en wat
kalkgruis voldoet aan alle eischen. Dezelfde grondsoort geven
we ook aan de Cotyledons, Pachyphytums en de witberijpte
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Echeveria’s. Doordat alle Adromischussoorten makkelijk van
bladeren stekken, zijn het echt dankbare liefhebbersplanten. Slechts
een vijftal soorten komt echter vrij geregeld in de verzamelingen
voor. nl.: A. cristatus (afb. v. R. pl. 9.)
A. clavifolius (v. Roeder Sukkulenten plaat 25)
A. Cooperi (Kievitseitjes)
A. maculatus (v. Roeder Sukk. plaat 23 Duursma Onze Vetpl.
pag. 117 als Cot. maculata S. D.)
A. mamillaris.

Adromischus sp.
Foto Mej. I. Mees, Hilversum.

Wie kent er afbeeldingen van andere Adromischus-soorten of
helpt ons aan origineele foto’s ? Tenslotte geven we een tabel
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volgens Berger bewerkt, doch die onszelf helaas niet in alle opzichten bevredigt. Laten onze leden nu ook eens hun krachten
hiermee beproeven. Bijgaande foto, die we indertijd van Mej.
I. Mees uit Hilversum ontvingen, stelt zonder eenigen twijfel
een Adromischussoort voor, waarop de houtige bloemstengel met
de typische Adromischusbloempjes wijst. De bladeren zijn grijs
met groene vlekjes en als ik het wel heb is de plant uit Transvaal
afkomstig. Maar hoe ze dan wel heet? De tabel geeft geen
uitkomst. Voorloopig zetten we er dus maar Adromischus sp.
onder. Mogelijk is het een nieuwe soort. Kunnen onze ZuidAfrikaansche vrienden ons misschien aan den naam helpen? Dan
plaatsen we de foto nog eens opnieuw met de volledige beschrijving erbij.
V. D . HOUTEN
Rotterdam. juni 1933.
Determineertabel van het geslacht Adromischus
(bewerkt naar Berger)
1. Bladen vlak. Grootere planten (met het uiterlijk van Cotyledon
orbiculare) 2.
Bladen niet vlak. Kleinere soorten 5.
2. Bladen ongeveer ruitvormig : A. rhombifoiius.
Bladen anders 3.
3. Bladen alleen aan de rugzijde sterk gekromd: A jasminiflorus
(met op jasmijn? gelijkende bloemen).
Bladen anders 4.
4. Bladen met gegolfden rand, blauwgroen. Bloemen telkens drie
bijeen: A. triflorus.
Bladen zonder golfrand, grijsgroen met roodbruine vlekken :
A. maculatus (de gevlekte).
5. Planten tachtbehaard (met de loupe te zien).
Bladen bijlvormig met ronden steel en aan den top met
gegolfden rand, 2 1/2 c.M. lang,: A. cristatus (de kamvormige)
Planten kaal . , . ,6.
6. Bladen knotsvormig met gesteelden voet 3 - 4 c.M.: A clavifolius (de knotsvormige, ook bekend als A. Vanderheideni).
Bladen anders 7.
7. Bladen rondachtig of langwerpig spatelvormig, in doorsnede
plat ovaal 8.
Bladen sterk verdikt, in doorsnede een cirkel of halve cirkel 9.
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8. Bladen rondachtig, stomp, 2 1/2 c.M. lang, rood gerand met
talrijke grijze schubjes bedekt: A. hemisphaericus.
Bl. langwerpig, aan den voet smaller meest donker gevlekt:
A. Cooperi (Naar de vlekkenteekening Kievitseitjes genoemd).
9. Bladen in doorsnede cirkelrond, kortgesteeld: A. Marlothi.
Bladen in doorsnede halfcirkelrond 10.
10. Jonge bladen klierachtig behaard. Mimicryplant: A. Schaeferiana.
Alle bladen kaal, bruingevlekt 11.
11. Stam kruipend: A. mamillaris.
Stam zeer kort, doch rechtopstaand: A. Marianae.

PRIJSCOURANTEN.
Van firma F r i e d. A d o 1 p h H a a g e Jun. te Exfurt ontvingen
wij een rijk geillustreerde (43 afb.) prijscourant waarin een groot
sortiment zaden wordt aangeboden.
G. D. D.

BACKEBERG’S NIEUWE CACTUSBESCHRIJVINGEN.
Zooals wij in ons vorig nummer reeds mededeelden, bestaat het
plan begin volgend jaar een viertalige publicatie te doen verschijnen waarin de nieuw ontdekte Cactussen systhematisch zullen worden beschreven en afgebeeld. Om mogelijk misverstand te voorkomen, vestigen wij er de aandacht op, dat deze publicatie in maandelijksche afleveringen zal worden uitgegeven, waarvan de prijs
per vol jaar van 12 publicaties R.M. 4.20 bedraagt, franco per post.
De heer B a c k e b e r g verzoekt het bedrag voor het eerste jaar
reeds nu op zijn postrekening ‘s-Gravenhage 145880 te willen storten, opdat hij eenige mate rekening kan houden met het doen drukken van het benoodigd aantal exemplaren.
Gaarne wekken wij onze leden op zooveel mogelijk een abonnement op deze publicaties te nemen. Vooral voor hen die een voorliefde voor importen hebben, zijn te onmisbaar.
G. D. D.
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EEN NIEUW MIDDEL TEGEN WOLLUIS EN
ROODE SPIN.
Wolluis blijft nog altijd een van de ergste vijanden onze Cactussen, terwijl wij ook over roode spin ettelijke vragen ontvangen. Wij
zijn er daarom steeds op uit met verschillende bestrijdingsmiddelen
proeven te nemen.
Sommige dezer middelen blijken wel tamelijk goed te zijn, doch
meermalen hebben wij ondervonden, dat een praeparaat wel de insecten doodde, doch tegelijk ook voor de planten schadelijk bleek
te zijn.
Wij hebben nu dezen zomer en herfst uitgebreide proeven genomen met een nieuw bestrijdingsmiddel, n.1. ,,poliflor”, dat in den
handel wordt gebracht door de chemische fabrieken ,,Hobo” te
Venlo.
Met een 3 % en een 5 % oplossing hebben wij met wolluis besmette cactussen bespoten, het resultaat was afdoende, terwijl de
planten er niet den minsten nadeeligen invloed van hebben ondervonden. Op een paar planten welke door roode spin waren aangetast, hebben wij dit gespuis een paar weken haar gang laten
gaan, en daarna een 5 % poliflor-oplossing geprobeerd. ‘t Gevolg
was, dat de roode spin verdween, terwijl de planten zich weer geheel herstelden.
Wij hebben hetzelfde middel geprobeerd om keldermotten (pissebedden) te vernietigen. Wij gebruikten daarvoor anders wel Parijsch groen, maar durfden dit wegens de sterk giftige eigenschappen, op plaatsen waar kinderen kunnen komen, niet meer toepassen.
Bij tusschenpoozen van enkele dagen hebben wij af en toe de ruimten tusschen de potten en langs de muren van ons kasje, alsmede de
onderkanten van de tabletten met een 5 % poliflor-oplossing bespoten. Eveneens hebben wij met poliflor mieren verdreven en
bladluizen op rozen vernietigd.
Wij meenden goed te doen onze bevindingen aan de lezers bekend te maken, opdat ook anderen hiermee hun voordeel kunnen
doen.
G. D. D.
Groote Natuurhistorische Tentoonstelling op geographischen
t e Amsterdam, April 1934.

grondslag

De Afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging zal van 21 t/m 29 April des volgenden jaars (1934) een Groote Natuur-
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Concertzaal met Veranda van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ..Natura
Artis Magistra” te Amsterdam.
Op deze tentoonstelling zullen Nederlandsche wilde planten en bloemen, maar
ook exotische gewassen uit verschillende streken en werelddeelen geographisch
in landschappelijke groepeering worden opgesteld, waarbij de biologische bìjzonderheden van groei, bloei, aanpassing, beschutting en verdediging naar voren
zullen worden gebracht. Zoo ligt het in de bedoeling groepen der Nederlandsche
bosch-, moeras-, weide-, duin- en heideflora, met hare fauna te demonstreeren,
alsmede natuurgroepen van bloeiende alpenplanten der Midden-Europeesche en
Aziatische hooggebergten. Voorts zullen groepen van Zuid-Europeesche-, Chineesche- en Japansche flora’s in tuinvorm opgesteld worden, benevens plantengemeenschappen uit de markante succulentenflora’s van Zuid-Amerika en Mexico, en zulke van het Zuid-Afrikaansche woestijngebied. Daarenboven zullen er
felkleurige bolgewassen van Midden- en Klein-Azië in natuurmatige opstelling
te bewonderen zijn, en daarnevens ook cultuurvormen door doelbewuste kruisbestuivingen verkregen.
De landschapsgroepen zullen hier en daar door enkele markante diersoorten,
aan de onderscheidene gebieden eigen, (vogels, zoogdieren, reptielen, in opgezetten vorm. nesten, eieren e.d.) worden geaccentueerd.
Het doel der tentoonstelling is de levende natuur in hare algemeene en bijzondere gedragingen en uitingen op leerzame en suggestieve wijze onder het oog
van het publiek te brengen; zij zal voor natuurvrienden en studeerenden, voor
tuinbezitters, plantenliefhebbers en kweekers, belangrijk en boeiend zijn.
Een aantal der eerste Nederlandsche tuinbouwfirma’s hebben zich met eenige
liefhebbers en plantkundigen bereid verklaard elk voor zich een grooter of kleìner deel van de tentoonstelling te verzorgen, o.a. de firma’s C. G. van T u be rg e n Jr, te Haarlem, Konìnkl. Kweekerij ,,Moerheim”, Dedemsvaart, W. K e e ss e n J r, en Zonen, ,.Terra Nova”, Aalsmeer, C. Th i m, Amsterdam, Dr. W.
E. de Mol en A. H. Nieuwenhuizen, Amsterdam-Lisse, E. J. Labarre,
Hilversum, Ned. Vereen. van Vetplantenverzamelaars ,,Succulenta”, kring Amsterdam, terwijl ook belangrijke inzendingen van botanische en andere instellingen
zijn toegezegd. Met andere inzenders wordt nog overleg gepleegd.
Het bestuur der Afdeeling heeft zich de gewaardeerde medewerking van de
Directie van ,,Artis” kunnen verzekeren, waardoor de tentoonstelling tegen matìgen prijs voor het publiek te bezichtigen zal zijn, ook des avonds! Voor bezoekers der tentoonstelling zullen op den dag ook de verzamelingen van ,,Artis”
te bezichtigen zijn!
Als Technisch samensteller der tentoonstelling zal optreden de heer C Th i m,
van Baerlestraat 56, alhier, terwijl het correspondentie-adres der tentoonstelling
is Mejuffrouw G. v a n Es. van der Lindenstraat 31, Amsterdam Z.
INHOUD: Vierde brief van den Cactusjager. (Slot.) - Ceropegìa Stapeliìformis
(Haw). - Bryophyllum tubiflorum en Br. Daìgremoatianum. - Het Leekenhoekje.
Adromischus, - Prijscouranten. - Backeberg’s nieuwe Cactusbeschrijvingen. Ben nieuw middel tegen wolluis en roode spin. - Groote Natuurhistorische
Tentoonstelling op geographìschen grondslag te Amsterdam, April 1934.

